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การศึกษาฉบับนี้หยิบยกปัญหาการที่รัฐบาลไทยถูกลูกจ้างในสถานเอกอัครราชทูต 

ในต่างประเทศฟ้องร้องเป็นคดีแรงงานซึ่งเป็นปัญหาซ้้าๆ และยังไม่ได้รับความสนใจหรือแก้ไขอย่าง
จริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ทั้งจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง และ
ส้านักงาน ก.พ. ที่ผ่านมา คดีฟ้องร้องจากลูกจ้างในต่างประเทศมีมาอย่างต่อเนื่อง แต่ละคดีที่รัฐบาล
ไทยเป็นผู้ถูกฟ้องมักเรียกค่าชดเชยเป็นเงินกว่า 7 หลัก และเหตุแห่งการฟ้องร้องเกิดขึ้นจากการที่
รัฐบาลไทยจ้างงานโดยไม่มีสัญญาจ้างหรือไม่น้าลูกจ้างเข้าระบบประกันสังคมหรือน้าเข้าระบบช้า  
ในอดีตที่ระบบการปกป้องแรงงานหรือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ยังไม่พัฒนาก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน 
ลูกจ้างนายจ้างอาจรับเงื่อนไขการจ้างงานที่ไม่มีสัญญาจ้างได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปความยืดหยุ่นเช่นนี้
กลับกลายเป็นข้อด้อยที่รัฐบาลไทยถูกฟ้องจากลูกจ้างด้วยลูกจ้างเห็นว่า การไม่มีสัญญาจ้างท้าให้ตน
เสียสิทธิประกันสังคมหรือได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานน้อยกว่าที่ตนพึงมีพึงได้ 

ค้าถามจึงเกิดขึ้นว่า เหตุใดรัฐบาลไทยจึงจ้างงานโดยไม่มีสัญญาจ้างหรือน้าลูกจ้างเข้าระบบ
ประกันสังคมช้าหรือไม่น้าเข้าเลย ก็พบว่ากฎระเบียบที่ใช้ในปัจจุบัน (หลัก เกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
ที่มีส้านักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 - หลักเกณฑ์ฯ ได้สร้างเงื่อนไขการอนุมัติสัญญาจ้างไว้ว่า 
ต้องให้โดยหน่วยงานกลางอนุมัติก่อนให้สถานเอกอัครราชทูตลงนามแทนในฐานะรัฐบาลไทย เงื่อนไข
นี้แม้จะมีความส้าคัญแต่การศึกษาฉบับนี้เห็นว่าควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือสร้างประสิทธิภาพ
ให้กับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ อีกทั้งประเด็นด้านแรงงานสัมพันธ์อ่ืนๆ ที่ระบุอยู่ใน 
"หลักเกณฑ์ฯ" ก็ควรได้รับการทบทวนเพ่ือให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทของการจ้างงาน
ในต่างประเทศที่มีประเด็นด้านแรงงานใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น การเหยียดเพศเหยียดผิว  
การยอมรับเพศสภาพต่างๆ ซึ่ งการทบทวนดังกล่าวสามารถอาศัยหลักคิดและข้อบทของ
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท้าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
มาปรับใช้ได้อย่างดี  

นอกจากการทบทวนกฎระเบียบที่มีอยู่แล้วนั้น "หลักเกณฑ์ฯ" ควรเปิดโอกาสให้มีการจ้างงาน
ลูกจ้างในต่างประเทศในรูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งหนึ่งในทางเลือกคือการจ้างผ่านระบบ Outsourcing  
ในประเทศท่ีมีให้บริการนี้ เพ่ือตัดนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับลูกจ้าง และเพ่ือลดความผิดพลาด
ในการด้าเนินการด้านกฎหมายแรงงานและประกันสังคมซึ่งเป็นจุดอ่อนส้าคัญของการที่รัฐบาลไทย  
ถูกฟัองร้องคดีแรงงานเช่นที่ผ่านมา 



จ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การศึกษาฉบับนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากข้าพเจ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 
นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก (ปัจจุบัน) นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก (พ.ศ.2560-2563) ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และเล็งเห็นศักยภาพ
ของข้าพเจ้า และขอขอบคุณข้าราชการที่ สอท. ณ กรุงมอสโกในช่วงที่ข้าพเจ้าลาเรียน โดยเฉพาะ 
อท. วรพรรณี ด้ารงมณี นายสรคม สุทธิเสงี่ยม เลขานุการเอก นายนัครา ภูตาสืบ เลขานุการโท ที่ร่วมท้า
แบบส้ารวจและสนับสนุนข้อมูลในการศึกษาให้ข้าพเจ้า และขอบคุณลูกจ้างทุกคนที่ สอท. ที่ร่วมท้า
แบบส้ารวจในครั้งนี้  

ข้าพเจ้าขอขอบคุณนางรัตนา พิชญากร คุณแม่ที่มีแต่ความรัก ความเอาใจใส่ท้าอาหารให้ทาน 
ทุกมื้อและให้ก้าลังใจสนับสนุนตลอดในช่วงการเรียนแบบออนไลน์ตลอด 2 เดือนครึ่ง ขอขอบคุณ  
นายรองวุฒิ วีรบุตร คู่ชีวิตที่แม้อยู่ห่างไกล แต่ก็สนับสนุนในทุกด้าน มีให้ไม่เพียงความรัก ความเข้าใจ
ในทุกเรื่อง แต่ยังได้ให้แนวทาง ค้าแนะน้าท่ีดีในการเรียนครั้งนี้ด้วย 

สุดท้ายข้าพเจ้าขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ 
วโรปการที่กรุณาให้โอกาสข้าพเจ้าในการเข้าอบรมครั้งนี้ เป็นการเรียนเพื่อต่อยอดความรู้ในหลายเรื่อง 
ที่ไม่เคยรู้มาก่อนและท้าให้ได้ตระหนักถึงหลักวิชาสมัยใหม่และแง่มุมอ่ืนๆ อีกมากที่ต้องเรียนรู้เพ่ือใช้
ในการเป็นผู้บังคับบัญชาในอนาคต ขอขอบคุณ ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้  
ความเมตตาตั้งแต่เมื่อครั้งข้าพเจ้ายังเป็นข้าราชการเล็กๆ ข้าพเจ้ารับรู้ได้ถึงความปราถนาดีที่มีเสมอมา
ไม่เคยเปลี่ยน ขอขอบคุณศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. ไชยวัฒน์ ค้้าชู ที่เมตตาและสนับสนุน
การศึกษาของข้าพเจ้าเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ ผศ.ดร. อัครเดช ไชยเพ่ิม ที่ได้ชี้แนะมุมมองที่เป็ น
ประโยชน์และให้โอกาสข้าพเจ้าได้เรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกในรูปแบบที่น่าเชื่อถือ
มากขึ้น และขอขอบคุณเพ่ือนๆ รุ่น นบท. 13 ที่แม้จะเป็นรุ่นที่ต้องเรียนออนไลน์ตลอด แต่โควิดก็ท้าให้
เราได้รู้ว่า การสร้างเพื่อนผ่านโลกไซเบอร์นี่..ก็แนบแน่นได้เช่นกัน 
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บทที ่1  
บทน า 

 
  
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท้างานของกระทรวงการต่างประเทศมีทั้งในฐานะของการเป็นรัฐ “ผู้รับ” ผู้แทนทางทูต 
และในฐานะของรัฐ “ผู้ส่ง” ตัวแทนทางทูต อย่างไรก็ดี แต่ละประเทศไม่สามารถส่งผู้แทนของตนไป
ประจ้าการในต่างประเทศได้จ้านวนมาก ด้วยเหตุว่าจ้านวนข้าราชการสายต่างประเทศมีจ้านวนน้อย 
(เกิดขึ้นกับทุกประเทศ) อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจให้สมกับการเป็นตัวแทนทางทูต/  
ทางกงสุลก็มีกฎหมาย แบบแผนและวิธีปฎิบัติทางการทูต/ทางกงสุลก้ากับอยู่ ส่งผลให้ต้องใช้
งบประมาณจ้านวนมาก จึงเป็นที่มาของการที่รัฐบาลอนุญาตให้สถานเอกอัครราชทูต (สอท.) หรือ
สถานกงสุลใหญ่ (สกญ.) สามารถจ้างลูกจ้างท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนงานของราชการได้ด้วยงบประมาณ
ที่น้อยกว่า โดยมี “หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ  
งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีส้านักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2560” 
(หลักเกณฑ์ฯ) ที่ออกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง พ.ศ. 2522 เป็นเอกสาร
ล่าสุดทีก่้าหนดเป็นหลักการไว้ 

หากพิจารณาเหตุผลการร่างของหลักเกณฑ์ฯ จะพบว่า เป็นการก้าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานภายในของและโดยกระทรวงการคลังเท่านั้น แนวทางการเขียนระเบียบนั้นเน้นก้าหนด 
“อ้านาจของกระทรวงการคลังในการจ่ายหรือไม่จ่ายเงินต่างๆ” แต่มิได้กล่าวถึงการสนับสนุนให้ สอท. 
ในฐานะส่วนราชการในต่างประเทศ ควรเคารพกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมของ
ประเทศผู้รับอย่างเต็มที่ เพ่ือรักษาเกียรติภูมิของตัวแทนทางทูตของไทยที่ต้องเคารพกฎหมายภายใน
ของประเทศผู้รับ โดยเฉพาะกฎหมายแรงงานและประกันสังคมเป็นกฎระเบียบที่มีความเป็นสากล
และเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศทั่วโลก ที่ผ่านมา ส่วนราชการในต่างประเทศส่วนใหญ่จ้างงานโดย 
ไม่มีสัญญาจ้างและไม่ขึ้นทะเบียนแรงงานลูกจ้างและไม่จ่ายค่าระบบประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง) 
อาจเพราะข้อ 44 ของหลักเกณฑ์ฯ แม้จะก้าหนดว่า “ประเทศใดมีกฎหมายประกันสังคม บังคับให้
หน่วยงานในต่างประเทศ ที่อยู่ในฐานะนายจ้างต้องจัดท้าประกันสังคมให้แต่ลูกจ้างชั่วคราวใน
ต่างประเทศ ให้ส่วนราชการจัดท้าประกันสังคมแก่ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศได้ โดยค้านึงถึง
ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศจะได้รับจากการออกจากงานตามที่กฎหมายประกันสังคม
ก้าหนดไว้ ....” แต่ก็ยังติดขัดที่ข้อ 1 ของหลักเกณฑ์ฯ ทีก่้าหนดจุดเริ่มต้นของการจ้างงานว่า “ห้ามมิให้” 
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ส่วนราชการที่มีส้านักงานอยู่ในต่างประเทศลงนามในสัญญาจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างนั้นจะได้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเสียก่อนเท่านั้น ส่งผลให้การจ้างงานติดขัดตั้งแต่เริ่มต้น เพราะ
กว่าจะร่างสัญญาจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องโดยส้านักงานกฎหมาย และส่งให้กระทรวงการคลัง
พิจารณานั้น ก็ใช้เวลาหลายเดือน โดยเฉพาะประเทศท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ 

สอท. ณ กรุงมอสโกเป็นหนึ่งในหลายสถานเอกอัครราชทูตที่ยังมิได้น้าลูกจ้างเข้าระบบตาม
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม แต่ก้าลังหาทางน้าลูกจ้างเข้าระบบโดยเสนอการจ้างบริษัท 
Outsourcing เป็นผู้ด้าเนินการแทน แต่กระทรวงการคลังไม่อนุมัติ ให้กลับมาใช้แนวทางเดิม คือ ให้ 
สอท. (และรัฐบาลไทย) เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง การจ้างลูกจ้างจึงหยุดชะงักและกลับมาท่ีจุดเดิมว่า 
หลักเกณฑ์ฯ ก้าหนดให้การลงนามในสัญญาจ้างงาน เว้นแต่สัญญาจ้างนั้นจะได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังเสียก่อน และมีการขอเอกสารประกอบเป็นกฎหมายแรงงานและประกันสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งแปลจากรัสเซียเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นไทย ซึ่งใช้เวลานานในการด้าเนินการ แต่เมื่อ
เวลาผ่านไป กฎหมายเปลี่ยน ก็เท่ากับต้องเริ่มต้นการพิจารณาใหม่ วนเวียนอย่างนี้เรื่อยไป  

อย่างไรก็ดี ภารกิจของ สอท. ต้องเดินหน้าไป จึงต้องมีการจ้างลูกจ้างโดยไม่มีสัญญาจ้างไป
พลางก่อน (เพราะยังไม่ได้รับอนุมัติ) หากวันใดลูกจ้างไม่พอใจเรื่องสวัสดิการที่ไม่ได้รับและรวมตัวกัน
ฟ้องร้อง สอท. และรัฐบาลไทย คดีของ สอท. ณ กรุงมอสโกก็คงจะเป็นอีกกรณีศึกษาที่ สะท้อน
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของราชการไทยที่ขาดความยืดหยุ่น ความล่าช้า ไม่ทันสมัย และที่ส้าคัญยัง
ขาดความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านแรงงานที่เป็นสากล  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 ศึกษาว่า ระเบียบ แนวปฏิบัติ และนโยบายของหน่วยราชการไทยเป็นส่วนสนับสนุน
หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตาม กม. ท้องถิ่นของประเทศผู้รับ  

1.2.2 ศึกษาว่า ก่อนและหลังการเข้าระบบแรงงานและประกันสังคมจะมีสภาพอย่างไร 
1.2.3 ศึกษาว่า การใช้ระบบ Outsourcing ในการบริหารจัดการลูกจ้างจะช่วยลดปัญหา

การจ้างงานที่ไม่ถูกต้องตาม กม. และลดคดีความการฟ้องร้องรัฐบาลไทยของลูกจ้างได้หรือไม่ 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา  
1) ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันของการใช้ระบบปัจจุบันในการบริหารจัดการลูกจ้าง 

โดยเฉพาะการน้าลูกจ้างเข้าระบบแรงงานและประกันสังคม  
2) ศึกษาระเบียบ แนวปฏิบัติ และนโยบายของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เอ้ือหรือเป็น

อุปสรรคต่อการน้าลูกจ้างเข้าระบบแรงงานและประกันสังคมอย่างไร หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
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เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
ที่มีส้านักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 (หลักเกณฑ์ฯ)  

3) ศึกษากฎหมายแรงงานของรัสเซียและประกันสังคมที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมสมัยสหภาพ 
โซเวียต) เพ่ือชี้ว่า ขณะนี้ สอท. ณ กรุงมอสโก มีสถานะการจ้างงานลูกจ้างท้องถิ่นอย่างไร 

การศึกษาฉบับนี้จะด้าเนินการศึกษาและใช้ระเบียบวิธีการศึกษา 2 แบบ ได้แก่  
1) ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ กฎหมายระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งผลงานวิชาการและข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ และ (documentary research) 
2) สัมภาษณ์ลูกจ้างของ สอท. และนักการทูต สอท. อ่ืนเพ่ือน้าข้อมูลมาประกอบ  

การวิเคราะห์และหาทางการแก้ไขปัญหาเดียวกันนี้  
 

1.4 ค าถามการศึกษา 
การศึกษาฉบับนี้ตั้งค้าถามการศึกษาว่า จะมีระบบใดที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการบริหาร

ลูกจ้างได้ทั้งหมด เพ่ือลดภาระนักการทูต (ในการบริหารลูกจ้าง) ให้มีเวลาไปปฏิบัติหน้าที่ของตน  
ในฐานะนักการทูตได้ให้มีประสิทธิภาพกว่าทุกวันนี้ และที่ส้าคัญลดโอกาสการถูกฟ้องร้องคดีจากลูกจ้าง
ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล ณ ปี 2564 มีคดีความฟ้องร้องอยู่ในศาลกว่า 9 คดีทั่วโลก และทั้งหมด
เป็นคดีที่ลูกจ้างฟ้องร้องรัฐบาลไทยเพ่ือให้จ่ายเงินทดแทนหรือไม่ก็เรียกเงินชดเชยที่ตนเองอ้างว่า  
ได้รับน้อยกว่าที่ควรได้เนื่องจาก สอท. ไม่น้าตนเข้าระบบประกันสังคมหรือน้าเข้าระบบช้ากว่าสัญญาจ้าง 
(de facto) ที่แท้จริง และการศึกษานี้จะพยายามจะพิสูจน์ว่า ระบบ Outsourcing จะเป็นค้าตอบที่
ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่  

 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 

การใช้ระบบ Outsourcing ช่วยนายจ้าง (รัฐบาลไทย) ลดโอกาสการถูกฟ้องจากลูกจ้าง 
เนื่องจากได้ “ตัดนิติสัมพันธ์” ระหว่างรัฐบาลไทยกับลูกจ้างไป เหลือแต่เพียงนิติสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลไทยและบริษัท Outsourcing ที่จะช่วยลดคดีฟ้องร้องรัฐบาลไทยไปได้อย่างมาก และในแง่
งบประมาณ บริการของบริษัท Outsourcing จะท้าหน้าที่คล้าย one stop service ท้าให้รัฐบาลไทย
หรือ สอท. บริหารจัดการงบประมาณได้อย่างถูกต้อ คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ถูกต้องตามกฎหมาย 
ครบถ้วน คุ้มค่า ช่วยลดเวลาท้างานและประหยัดกว่าในระยะยาว (เทียบกับกรณีที่รัฐบาลไทยถูกฟ้อง
เรียกค่าชดเชยที่ผ่านมา)  
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1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 
1.6.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากกฎระเบียบและแนวปฏิบัติปัจจุบันของไทย 

ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานลูกจ้างท้องถิ่น 
1.6.2 มีข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงระเบียบและการด้าเนินการของหน่วยราชการไทย 

ที่เก่ียวข้องให้ทันสมัยเพื่อลดปัญหาการถูกฟ้องร้องจากลูกจ้าง 
1.6.3 สามารถน้าเสนอตัวอย่างของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ one stop 

service จากการ outsourcing เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการท้างานและการบริหารงานของ สอท. 
ให้สามารถผลักดันนโยบายต่างประเทศได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ 

 
1.7 นิยามศัพท์  

ลูกจ้างชั่วคราว หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราวตาม “หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มี
ส้านักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2560” 

ลูกจ้างท้องถิ่น  หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างงานโดยสถานเอกอัครราชทูตตาม 
“หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการ
ค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีส้านักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2560” 

หลักเกณฑ์ฯ หมายถึง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงิน
งบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีส้านักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 
2560 

สอท. หมายถึง สถานเอกอัครราชทูต  
สกญ. หมายถึง สถานกงสุลใหญ่ 
หน่วยงานกลาง หมายถึง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และส้านักงาน ก.พ.  

 
 
 

 
 

 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

การบริหารจัดการลูกจ้างท้องถิ่นถือเป็นความท้าทายส้าหรับ สอท. ทั่วโลก เนื่องจากเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดงานเงินงบประมาณประจ้าปี อัตราก้าลัง และภารกิจของแต่ละ
ต้าแหน่งในระยะยาว และเป็นภารกิจของข้าราชการที่รับผิดชอบงานบริหารส้านักงานที่ควรต้องเป็น  
ผู้มีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีในเรื่อง (1) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (2) การวางแผน
ทรัพยากรบุคคล (3) ความเข้าใจในพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล รวมทั้ง (4) ทฤษฎีด้านแรงงานสัมพันธ์
ประกอบด้วย ในบทนี้ ผู้ศึกษาจะน้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และใช้ประกอบการพิจารณาร่วมไป
กับปัญหาของ สอท. และกล่าวถึงหลักการใช้ระบบ Outsourcing มาใช้ในการจ้างงานของ สอท. ณ 
กรุงมอสโก เพ่ือน้าเสนอข้อดี ข้อเสียในบทต่อไป  

 
2.1  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

2.1.1  การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management: HCM) 
องค์กรต่างๆ จ้าเป็นต้องมีบุคลากรเข้าท้างานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและแผนที่วางไว้

ให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐจ้าเป็นต้องมีการบริหารทรัพยากรบุคคลตามทฤษฎี
องค์กร1 ในทางทฏษฎีได้ก้าหนดให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบ่งออกเป็น 2 เรื่องที่มี 
ความใกล้เคียงกัน ได้แก่  

“การบริหารงานบุคคล” หรือ Human Resource Management (HRM) คือ การจัดหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าท้างานในต้าแหน่งต่างๆ โดยค้านึงถึงความสุขและความพึงพอใจของ
บุคลากรในหน่วยงาน2 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ระบบ HRM เน้นการด้าเนินการที่เป็นงานประจ้าให้
เสร็จสิ้นและเรียบร้อย แต่มิได้มองภาพกว้างไปมากกว่าการจัดหาบุคคล การจ่ายเงินเดือนตรงตาม
เวลางานของ HRM ที่ผ่านมาจึงมุ่งพัฒนา “ระบบ” มากกว่า การพัฒนา HRM จึงอาจน้าเอาเทคโนโลยี

                                           
1 สุรศักดิ์ ชะมารัมย,์ การบรหิารงานภาครัฐตามหลักทฤษฎีองค์การ: การบริหารงานภาครัฐ (PA) การจดัการภาครัฐ
แนวใหม่ (NPM) และการบริหารปกครองภาครัฐใหม่ (NPG), [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: 
https://reru.ac.th/articles/images/vijai_13_09_59_1.pdf. 
2 ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิ, (2540), หน้า 115. 
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เข้ามาบริหารจัดการเพ่ือให้ระบบที่ท้าอยู่เป็นประจ้านั้นปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ถูกต้องยิ่งขึ้น 
ตรวจสอบได้ ดังนั้น ใน “ระบบ” ของการบริหารงานบุคคลจึงมุ่งไปที่ประสิทธิภาพของ 

1) การจ้างงาน (recruitment)  
2) การจัดท้าบัญชีและระบบการจ่ายเงินเดือน (payroll) 
3) สิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง (benefit) 
4) เวลาท้างานและการเข้างาน (time and attendance) 
5) การบริหารจัดการความถนัด (talent management) 
อย่างไรก็ดี เมื่อโลกมีความเปลี่ยนแปลง ระบบเศรษฐกิจเริ่มไม่เสถียร ความต้องการ

ลดต้นทุนการบริหารองค์กรจึงถูกยกขึ้นเป็นประเด็นและมองว่า การบริหารงานบุคคลในรูปแบบเดิม
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมสมัยใหม่ ลูกจ้างเริ่มถูกมองว่าไม่ควรเป็นผู้รับค้าสั่งเพียง
อย่างเดียว แต่ควรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ควรได้รับการพัฒนา และเป็นส่วนหนึ่งของ “ยุทธศาสตร์” 
ในการท้างานที่ส้าคัญเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน3 ประหยัดสุด 
ประโยชน์สูง ทั้งไม่เพียงงบประมาณ แต่ควรต้องประหยัดเวลาและก้าลังที่ลงไปในแต่ละงาน  
โดยผลงานที่ได้รับก็ควรเพ่ิมขึ้น ลูกจ้างจึงถูกมองว่าเป็น “ทรัพยากรมนุษย์” จึงได้มีทฤษฎีการบริหารงาน
บุคคลที่มีมิติใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนในรูปของ “การบริหารทรัพยากรบุคคล”  

“การบริหารทรัพยากรบุคคล” (Human Capital Management: HCM) จึงถือ
ก้าเนิดขึ้น โดยค้านึงว่า ลูกจ้างเป็น “ทุนมนุษย์” นายจ้างต้องไม่เพียงมีค้าสั่งอย่างเดียว แต่ควรมี 
การประเมินผล สร้างแรงจูงใจ และควรได้รับการพัฒนาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้
ทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพในจุดที่ยังด้อย ส่งเสริมการมีสุขภาพกายใจที่ดี  เ พ่ือให้ผลงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น4 การเชื่อมโยงทรัพยากรบุคคลเข้ากับยุทธศาสตร์ขององค์กรเริ่มมีบทบาทเข้ามา
แทนที่ องค์กรต่าง ๆ ในระยะหลังนี้จึงเริ่มส่งเสริมงานการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เน้นด้าน 
การพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(information system) เข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น การจ่ายเงินเดือน การละเมิดกฎของ
องค์กร ข้อมูลส่วนตัว ความสามารถเฉพาะด้าน หรือการจ่ายสิทธิประโยชน์ 5 ข้อมูลเหล่านี้มี
ความส้าคัญต่อการบริหาร “ทุนมนุษย์” และการวางแผนทรัพยากรบุคลากรขององค์กรอย่างมาก 

                                           
3 Marlene Sofia Alves e Silva and Carlos Guilderme da Silva Lima, The Role of Information System 
in Human Resource Management, [Online], 2017, Available from: https://www.intechopen.com/books/ 
management-of-information-systems/the-role-of-information-systems-in-human-resource-management. 
4 พะยอม วงศ์สารศร,ี การบริหารงานบุคคล, (2545), หน้า 5. 
5 Malene Sofia Alves e Silva, อ้างแล้ว. 
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เพราะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการแข่งขัน ช่วยลดต้นทุน ได้สร้างมิติของงาน
ให้กับหน่วยบริหารบุคคลขึ้นอีกมาก รวมทั้งยังช่วยองค์กรก้าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ได้แม่นย้าขึ้น  

2.1.2  การวางแผนทรัพยากรบุคคลอย่างมียุทธศาสตร์ (Strategic Human Capital 
Planning)  

เมื่อ HCM ได้น้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
บุคลากรแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ในการวางแผนทรัพยากรบุคคลอย่างมียุทธศาสตร์เพ่ือให้ทรัพยากร
มนุษย์นี้ตอบสนองต่อความคาดหวังและเป้าหมายขององค์กรให้ได้มากที่สุด ทฤษฎีการวางแผนนี้
ประกอบด้วยหลักการส้าคัญ 4 ประการ6 

1) การประเมินความสามารถของทรัพยากรบุคคล ณ ปัจจุบัน  
2) คาดการณ์ความต้องการในอนาคต  
3) พัฒนายุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ  
4) ทบทวนและประเมินผล 
การวางแผนทรัพยากรบุคคลอย่างมียุทธศาสต์ก็ได้รับการน้ามาปรับใช้กับกระทรวง

การต่างประเทศ (กต.) ด้วย ล่าสุดในปี 2561 ได้มีอเสนอการจัดท้าโครงสร้างส่วนราชการในต่างประเทศ
ของกระทรวงการต่างประเทศ เสนอโดยส้านักนโยบายและแผนของกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือ
ปรับทิศทางของนโยบายการต่างประเทศของไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดท้าแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561-2580) หรือ “การต่างประเทศ 5S/5มี” ที่มุ่งให้
ประเทศไทยและคนไทย “มี” 5 สิ่ง ได้แก่ Security/มีความมั่นคง Sustainability/ มีความมั่งคั่ง 
ยั่งยืน Standard/มีมาตรฐานสากล Status/มีสถานะและเกียรติภูมิ และ Synergy/ มีพลัง7 ซึ่งตาม
มติคณะรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศได้รับหน้าที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อน  
แผนแม่บทนี้ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้น้าเอาแผนทรัพยากรบุคคลมาผูกโยง ยังผลให้มีการปรับ
อัตราก้าลังใน สอท. หลายแห่ง8 

สอท. ณ กรุงมอสโกได้เคยถูกวางต้าแหน่งไว้ในฐานะสถานเอกอัครราชทูตระดับต้น 
เพราะตั้งอยู่ในประเทศมหาอ้านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลก ได้รับการก้าหนดต้าแหน่งของ
ข้าราชการประจ้าไว้ทุกระดับชั้นของต้าแหน่งทางการทูต แต่ในปี 2562 ได้ถูกปรับลดอัตราระดับ
เจ้าหน้าที่ลง 1 ต้าแหน่งและไปเพ่ิมให้กับ สอท. อ่ืนที่กระทรวงฯ วางแผนงานเชิ งรุก การปรับ

                                           
6 Lucid Content Team, 4 Steps to Strategic Human Planning, [Online], Available from: 
https://www.lucidchart.com/blog/what-is-the-human-resources-planning-process. 
7 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561-2580), [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: 
www.mfa.go.th.  
8 รอเอกสารอ้างอิงจากกระทรวงฯ  
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อัตราก้าลังในครั้งนั้นเป็นการวางแผนทรัพยากรบุคคลของกระทรวงฯ โดยปรับอัตราก้าลังข้าราชการ
ในต่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์อิงกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่างประเทศของไทยเป็นส้าคัญ 

2.1.3 ทฤษฎีพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล (Individual Behavior)  
ในการบริหารองค์กร ยังมีทฤษฎีส้าคัญในเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

โดยองค์กรหนึ่งจะสามารถก้าหนดทิศทางการบริหารบุคคลได้ จ้าเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมของปัจเจก
บุคคลด้วย โดยปัจจัยส้าคัญท่ีก้าหนดพฤติกรรมของบุคคล9 ได้แก่  

1)  ค่านิยม (Value) ความเชื่อพ้ืนฐานของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับความถูกต้องและ
ความไม่ถูกต้อง แต่ส้าหรับนักคิดบางท่าน ก็มองว่าค่านิยมนี้สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามกาลสมัย
และความคิดเห็นของสังคม10 แต่ที่เห็นเหมือนกันคือ ค่านิยมมีผลต่อการแสดงออก พฤติกรรม และ
ทัศนะคติของคนในองค์กร นอกจากนี้ยังท้าหน้าที่เป็นดั่งบรรทัดฐาน แบบแผนในการตัดสินใจ และยัง
เป็นแรงจูงใจ หากมีสิ่งใดที่ต้องตัดสินใจ ก็จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและแรงจูงใจให้ด้าเนินการตามไปยัง
ค่านิยมที่มีอยู่ในใจตนอีกด้วย11 ดังนั้น การสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในองค์กร จึงเป็นภารกิจส้าคัญของ
นายจ้างด้วย  

2)  ทัศนคติ (Attitude) ความรู้สึกของคนที่มีต่อสิ่งของ คน องค์กร การแสดงออกว่า
ชอบหรือไม่ชอบ หรืออาจเรียกว่าเป็นมุมมอง ที่อาจมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีก็ได้ คนที่มีทัศนคติที่ดี 
มองโลกในแง่บวก จะแสดงออกทางความคิดและพฤติกรรมในแง่บวก ต่างจากคนที่มีทัศนคติแคบ 
มองสิ่งต่างๆ ในทางลบ ก็จะมีการแสดงออกทางความคิดและพฤติกรรมในทางลบ ซึ่งจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมของตนเองในองค์กรและอาจกระทบถึงเพ่ือนร่วมงานและนายจ้างได้ ทัศนคติที่นายจ้างมัก
มองหา คือ การเป็นผู้เข้าใจผู้อื่น รับฟังผู้อ่ืน และท่ีส้าคัญคือ พร้อมพัฒนาตนเอง 

3)  บุคลิกภาพ (Personality) ลักษณะพ้ืนฐานท่าทางของบุคคลที่แตกต่างกันไป
จากการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อม เชื้อชาติ เผ่าพันธ์12 แต่ขณะเดียวกันก็ได้รับการปรุงแต่งจาก Id, 
Ego, และ Super Ego ด้วย13  

4)  การรับรู้ (Perception) การแสดงออกที่เกิดจากสิ่งเร้า สมองรับรู้ แล้วจึง
แสดงออก 

                                           
9 พิทยา บวรวัฒนา, ทฤษฎีองค์การสาธารณะ, (2541), หน้า 24-29.  
10 ก่อ สวัสดิ์พานิช, (2535).  
11 อรรณพ สนิทผล, https://sites.google.com/site/annop6012045/khwam-hmay-khxng-kha-niym-1. 
12 ทฤษฎีของ Carl Jung 
13 ทฤษฎีของ Sigmund Freud 
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5)  การเรียนรู้  (Learning) การเรียนรู้ เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร 
ผู้บริหารมักใช้การเรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรให้เป็นด้านบวก และอาจร่วมด้วยกับ  
การให้รางวัลเมื่อมีพฤติกรรมเป็นบวกตามที่องค์กรต้องการ 

6)  แรงจูงใจ (Motivation) คือ พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมหนี่งๆ และสามารถ
ก้าหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นด้วย หากคนมีแรงจูงใจแรงกล้า ก็จะผลักดันให้ตนเอง
ท้าสิ่งใดอย่างไม่ลดละ แต่หากแรงจูงใจต่้า ก็อาจหยุดเสียกลางทางก็เป็นได้14 เช่น แรงจูงใจว่าต้องการ
รวยเงินล้าน ก็เป็นแรงผลักดันส้าคัญให้คนท้างานอย่างหนัก หรือแม้แต่การซื้อสลากกินแบ่งทุก งวด 
ทุกเดือน ก็เป็นการแสดงออกของการมีแรงจูงใจที่แรงกล้าด้วย  

ปัจจัยเหล่านี้ องค์กรควรน้ามาค้านึงในการวางแผนทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับ
เป้าหมายของตนด้วย ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เสียงเรียกร้องของการได้มาซึ่ง “happy workplace” 
“work-life balance” หรือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยิ่งท้าให้ “work from 
home” ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากกับทุกองค์กร ทุกองค์กรต้องปรับตัวโดยเฉพาะพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีให้รองรับการท้างานจากนอกสถานที่ได้ แต่สถานการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ได้มีผลท้าให้ “ปัจจัย” 
เปลี่ยนแปลงไป แต่สถานการณ์ในปัจจุบันกลับส่งผลต่อพฤติกรรมความต้องการที่ปรับเปลี่ยนไปของ
แรงงานทุกคน  

2.1.4  ทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์ (Labour Relations)  
ทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์ถือเป็นหัวใจของการจ้างงานในทุกประเทศ ส้าหรับประเทศไทย

แรงงานสัมพันธ์ได้ก้าหนดหลักการพ้ืนฐานส้าคัญไว้ คือ  
1)  ก้าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนเกี่ยวกับการแจ้งข้อเรียกร้องและการระงับ 

ข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  
2)  ให้สิทธิแก่นายจ้างและลูกจ้างในการจัดตั้งองค์กรของตน  เพ่ือแสวงหาและ

คุ้มครองประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างและการท้างานและ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองฝ่าย  
3)  ให้สิทธิแก่ลูกจ้างในการจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง เพื่อให้ นายจ้างได้หารือใน

กิจการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกันและกัน  
4) ให้ความคุ้มครองแก่นายจ้างและลูกจ้างที่ด้าเนินกิจกรรมตามพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้และป้องกันมิให้เกิดการกระท้าอันไม่เป็นธรรม  
อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (ฉบับแรก) แม้จะได้

พยายามก้าหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง สภาพการจ้าง ข้อตกลงการจ้างงาน การระงับ

                                           
14 https://www.novabizz.com/NovaAce/Motives.htm 
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ข้อพิพาทแรงงาน การปิดงาน และการนัดหยุดงาน15 ไว้ แต่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนไป 
กฎหมายแรงงานได้ถูกพัฒนาเรื่อยมาจนฉบับปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
รวมฉบับแก้ไขฉบับที่ 7 (2564) แม้ทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์ในหลักใหญ่ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนัก 
แต่ได้ปรับปรุงสภาพการณ์ต่างๆ ให้มีความทันสมัยและยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากข้ึน อันจะท้าให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
มีความม่ันคงในการท้างานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ตัวอย่างของของปรับปรุงข้อบทต่างๆ เช่น  

1) มีการก้าหนดการใช้แรงงานหญิง ที่ควรมีรายละเอียดแตกต่างจากการใช้
แรงงานชาย และมีการก้าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก 

2) มีการก้าหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท้างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาใน
วันหยุด เพื่อให้สอดรับกับสภาพการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไป และ 

3) มีการก้าหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท้างาน 

ส้าหรับฉบับแก้ไขล่าสุดปี 2562 ไดก้้าหนดเพ่ิมสิทธิให้กับให้ลูกจ้างที่ส้าคัญ ได้แก่  
1) มีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระจากปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันท้างานเป็นปีละ 30 วัน  
2) ก้าหนดให้ลูกจ้างที่เป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพ่ือตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้

โดยให้ถือเป็นวันลาเพ่ือคลอดบุตรได้รวม 98 วัน  
3) เพ่ิมอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งท้างานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไปเป็น 400 วัน 

และ 
4) ก้าหนดค่าล่วงเวลาในวันหยุด ในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชายและหญิงในงานที่มี

ค่าเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นต้น  
ซึ่งข้อบทบางส่วนที่ได้รับการปรับปรุงนี้ได้สะท้อนอยู่ใน “หลักเกณฑ์ฯ” แล้วด้วย 

(ยกเว้นข้อบทที่ก้าหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุงหลังปี 2560) และเป็นที่น่า
สังเกตว่า ระบบ Outsourcing ได้ถูกกล่าวถึงไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 ได้เพ่ิมข้อความตามมาตรา 11/1 ซ่ึงก้าหนดว่า  

"ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมา
ท้างานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการท้างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิต
หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการท้างาน
หรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาท้างานนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็น
นายจ้างของคนที่มาท้างานดังกล่าว ให้ผู้ประกอบกิจการด้าเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ท้างาน

                                           
15 ส้านักแรงงานสัมพันธ,์ ความรู้เกีย่วกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์, (2557), หน้า 5. 
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ในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรม
โดยไม่เลือกปฏิบัติ" 

ส้าหรับข้อบทนี้ มีค้าพิพากษาฎีกาที่พอจะน้ามาเป็นตัวอย่างเพ่ือประโยชน์ต่อ 
ความเข้าใจของการจ้างงานผ่านบริษัท Outsourcing คือ ค้าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 22326-22404/2555 
เกี่ยวข้องกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาแรงงาน มีสาระส้าคัญโดยสรุปว่า แม้ว่าลูกจ้างรับเหมาค่าแรง
ไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้ในข้อเรียกร้องหรือมีส่วนเลือกตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมการเจรจาหรือมีข้อตกลงกับ
ผู้ประกอบกิจการหรือไม่ก็ตาม แต่หากข้อพิพาทเป็นเรื่องสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ
ให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงไม่ว่าจะเป็นข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อบังคับการท้างาน 
ระเบียบ สัญญาจ้าง ผู้ประกอบการก็จ้าเป็นต้องด้าเนินการให้ลูกจ้างลักษณะ Outsourcing ได้รับ
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์เฉกเช่นเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างเช่นเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ16 
นอกจากนี้ยังมี ค้าพิพากษาฎีกาที่ 2244/2548 วินิจฉัยว่า อายุความเรียกร้อง 10 ปี และจ้าเป็นอยู่ที่
ผู้ประกอบการจะต้องมีข้อตกลงอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านบริษัท Outsourcing ด้วยว่า  
ได้จ่ายไปเพ่ือให้บริษัทนี้น้าไปจ่ายต่อแก่ลูกจ้าง และใหลู้กจ้างมีสิทธิไล่เบี้ยได้ 

ที่ผ่านมา สอท. ณ กรุงมอสโก ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานกับลูกจ้าง ด้วยผู้บริหาร
พยายามหาทางออกด้วยการเจรจาและได้ชดเชยให้ลูกจ้างไปบางส่วนทั้งท่ีตามกฎหมายแรงงานรัสเซีย 
ไม่จ้าเป็นต้องจ่าย ด้วย สอท. ตระหนักดีว่า ได้จ้างงานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเหตุไม่มีสัญญาจ้าง 
ปัจจุบัน (สัญญาจ้างอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง) และไม่ได้น าลูกจ้างเข้าระบบ
ประกันสังคม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการเลิกจ้าง ด้วยหวังว่าจะท าให้ลูกจ้างรู้สึกไม่เคียดแค้น
และไม่น าไปสู่การฟ้องร้องในคดีแรงงาน ซึ่งหากมีการยกขึ้นเป็นคดีแรงงาน ก็คาดได้ว่า สอท. และ
รัฐบาลไทยคงแพ้คดี 

2.1.5  ทฏษฎีการกระจายอ านาจ (Decentralisation of Power) 
การปกครองของไทยถือเป็นการรวมศูนย์อ้านาจอยู่ที่ส่วนกลาง นับเป็นรูปแบบที่ 

ใช้กันมาตั้งแต่โบราณ แม้จะมีการแบ่งอ้านาจการปกครองออกไปยังหัวเมืองต่างๆ แต่การส่งบรรณาการ
มายังกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาก็สะท้อนความเป็นศูนย์กลางของอ้านาจการปกครองแม้จะไม่
เบ็ดเสร็จเสียทีเดียว  

ตราบมาในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์และมายังสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิรูปการเมืองการปกครองของไทยให้ทันสมัย โดยการยกเลิกการปกครองแบบ 
จตุสดมภ์ (เวียง วัง คลัง นา) เป็นการปกครองแบบรวมศูนย์อ้านาจไว้ที่ส่วนกลางและตั้งกระทรวง 
ทบวง กรมต่างๆ ขึ้นเพื่อให้มีเอกภาพด้านนโยบาย ต่อมาการปกครองระดับมหภาคได้รับอิทธิพลจาก

                                           
16 Pirachaya Wera, แหล่งที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/580637 
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แนวความคิดของอังกฤษและฝรั่งเศส ที่รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการปกครองตนเอง
และสามารถด าเนินกิจกรรมของตนเองอย่างเป็นอิสระ17 แม้จะมีความพยายามกระจายอ านาจไปสู่
ท้องถิ่นมากขึ้น ดังที่ได้เห็นจากการออกพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 หรือ
การออกพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หรือแม้แต่
พระราชบัญญัติบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ต่างเป็นตัวอย่างของการกระจาย “อ านาจ
ปกครอง” ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เพ่ือให้การบริการสาธารณะบางอย่างมีความอิสระ
ตามสมควร ไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐส่วนกลาง เพียงแต่มีการก้ากับดูแลเพ่ือให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเท่านั้น โดยหน่วยงานนั้นมีหน้าที่จัดหาบริการสาธารณะ มีงบประมาณและบุคลากรเพ่ือ
ด้าเนินการนั้นๆ ได้เอง18  

อย่างไรก็ดี ความคิดเรื่องการกระจายอ้านาจยังคงเป็นประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียง
อยู่มาก โดยเฉพาะประสิทธิภาพของการกระจายอ้านาจด้านการบริหารจัดการ (administration) 
ส้าหรับการศึกษานี้ จะขอยกปัญหาการกระจายอ้านาจด้านการบริหารจัดการงบประมาณส้าหรับ
ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของ 
ส่วนราชการที่มีส้านักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 ที่ “หลักเกณฑ์ฯ” ยังคงก้าหนดอ้านาจ 
การพิจารณา “สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ” ไว้ที่กรมบัญชีกลาง ซึ่งมีผลอย่างมากต่อ
ประสิทธิผลและความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ส้านักงานในต่างประเทศของกระทรวง 
การต่างประเทศของไทยมีอยู่ 99 แห่งทั่วโลก (ไม่รวมส้านักงานของกระทรวงฯ อ่ืน เช่น สคต. 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตร ส้านักงานผู้ช่วยทูตทหาร ซึ่งมักรอให้ สอท. ด้าเนินการเรื่องต่าง ๆ 
เป็นตัวอย่างแล้วจึงจะด้าเนินการตาม) แต่มีเพียง 16 แห่งที่สัญญาจ้างได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง 
ขณะที่ 82 แห่งจ้างอย่างไม่ถูกกฎหมายหรือมีสัญญาจ้างที่กระทรวงฯ ยกร่างขึ้นเองและใช้ตั้งแต่ราวปี 
2524 บางแห่งใช้ร่างในปี 2543 เป็นต้น สัญญาเหล่านี้ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมายท้องถิ่น ยังผลให้ สอท. หลายแห่งถูกฟ้องร้องจากลูกจ้างเนื่องจากไม่สามารถจัดการปัญหา
สัญญาจ้างและน้าลูกจ้างเข้าระบบประกันสังคมได้อย่างทันท่วงที 

2.1.6  การขัดกันของกฎหมาย (Conflict of Law)  
สัญญาว่าจ้างลูกจ้างท้องถิ่นในต่างประเทศ มักก้าหนดเป็นแบบฉบับว่า ให้สัญญา

ดังกล่าว “อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย” เพราะ “หลักเกณฑ์ฯ” ใช้บังคับอยู่อาจมองว่า ร่างแบบนี้มี
ความปลอดภัยเพราะอย่างไรก็จะรับผิด ไม่เกินกฎหมายไทย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดยละเอียดแล้ว 

                                           
17 นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองส่วนท้องถิ่น, (2552), หน้า 20. 
18 ประยูร กาญจนดลุ, การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย, ปาฐกถา เรื่องการปกครอง ท้องถิ่นในประเทศไทย, 
(2544), หน้า 14.-15 
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การก้าหนดดังกล่าวอาจไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องก็เป็นได้ เพราะในความเป็นจริงแล้ว สัญญาว่าจ้าง
ลูกจ้างท้องถิ่นในต่างประเทศ เป็นสัญญาซึ่งมีองค์ประกอบต่างประเทศ ซึ่งหากเป็นคดีความในศาลแล้ว 
จ้าเป็นต้องน้ากฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย (ตาม พรบ. กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่ง
กฎหมาย พ.ศ. 2481) เข้ามาพิจารณาประกอบด้วยว่า ควรใช้กฎหมายใดในการพิจารณาคดี ซึ่งตาม 
พรบ. กฎหมายขัดกัน มาตรา 13 ก้าหนดว่า “ปัญหาว่าจะใช้กฎหมายใดบังคับส้าหรับสิ่งซึ่งเป็น
สาระส้าคัญของสัญญา หรือผลแห่งสัญญาให้วินิจฉัย ตามเจตนาของคู่กรณี ในกรณีที่ไม่อาจทราบ
เจตนาของคู่กรณี ไม่ว่าโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยายได้ ถ้าคู่สัญญามีสัญชาติเดียวกันให้ใช้กฎหมาย
สัญชาติอันร่วมกันของคู่สัญญา แต่หากไม่มีสัญชาติร่วมกันก็ให้ใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่สัญญาท้าขึ้น 

ผู้ยกร่างสัญญาว่าจ้างลูกจ้างในต่างประเทศอาจมองว่า ความพยายามที่ให้เขียนลงไป
ในสัญญาว่า “ให้ใช้กฎหมายไทยในการบังคับคดี” เป็นการแสดงเจตนาของคู่สัญญาแล้วว่า ประสงค์
จะใช้กฎหมายใดในการระงับข้อพิพาท ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับ มาตรา 13 ของ พรบ. กฎหมายขัดกันฯ 
ที่ก้าหนดให้พิจารณาเจตนารมณ์เป็นล้าดับแรก แต่หากไม่ทราบเจตนาที่แท้จริงจึงจะใช้เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
ต่อไป แต่อาจไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดว่า กฎหมายขัดกัน มาตรา 5 ก้าหนดไว้ด้วยว่า “ถ้าต้องใช้
กฎหมายต่างประเทศบังคับให้ใช้เท่าที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประเทศ”  
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาซึ่งคู่สัญญามีอ้านาจต่อรองไม่เท่าเทียมกัน 
ฝ่ายลูกจ้างเป็นฝ่ายที่มีอ้านาจต่อรองน้อยกว่า ดังนั้น ย่อมอนุมานได้ง่ายๆ ว่า นายจ้างผู้มีอ้านาจ
เหนือกว่าย่อมมีอ้านาจบังคับให้ลูกจ้างแสดงเจตนาในทางที่เป็นคุณกับตัวเอง และลูกจ้างก็จ้าเป็นต้อง
จ้ายอมเพ่ือให้ตนเองได้งาน ดังนั้น การคุ้มครองผู้ที่อยู่ในสถานะด้อยกว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชญ์ มาตรา 151 ของไทยและกฎหมายอ่ืนๆ ทั่วโลก ต่างก็รับรองไปในทางเดียวกันว่า กฎหมาย
ดังกล่าว (ซึ่งรวมถึง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน) เป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชนทั้งสิ้น กล่าวคือ หากบังคับตามกฎหมายที่กฎหมายขัดกันก้าหนด (กรณีนี้ คือ 
กฎหมายประเทศท่ีคู่สัญญาแสดงเจตนา) จะผิดเพ้ียนไม่ตรงกับหลักการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย
ในประเทศตน ศาลก็สามารถเลือกจะไม่บังคับตามได้ หรืออาจกล่าวให้เข้าใจโดยง่ายว่า แม้สัญญาจ้าง
แรงงานจะเขียนว่า ใช้กฎหมายไทยในการบังคับคดี แต่หากกฎหมายไทยต่้ากว่า หรือท้าให้ลูกจ้าง
เสียเปรียบกว่ากฎหมายท้องถิ่น หากลูกจ้างเลือกฟ้องคดีในศาลของประเทศตน แม้สัญญาจะระบุว่า 
“ให้ใช้กฎหมายไทยบังคับ” แต่หากบังคับแล้ว สภาพบังคับดังกล่าวขัดกับกฎหมายท้องถิ่นที่เป็นคุณ
กับลูกจ้างมากกว่า ศาลจะไม่รับบังคับตามกฎหมายไทยให้เพราะถือว่า เป็นการขัดกับความสงบ
เรียบร้อยนั่นเอง ดังนั้น หนทางที่ถูกต้องจึงควรยกร่างสัญญาว่าจ้างลูกจ้างท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ 
“กฎหมายท้องถิ่น” มากกว่า  

อาจมีประเด็นพิจารณาประกอบเพ่ิมเติมด้วยว่า หากไม่มีข้อความ “อยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายไทย” ในสัญญา ผลจะเป็นอย่างไร ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่า เมื่อไม่อาจทราบเจตนา
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ของคู่สัญญาได้ ก็ให้พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ถัดไปของหลักเกณฑ์กฎหมายขัดกันดังกล่าว ดังนั้น กรณีนี้
เมื่อไม่ได้ระบุกฎหมายไว้ หากลูกจ้างในต่างประเทศเป็นคนไทย ก็จะเข้าเกณฑ์ถัดไปทันที คือ คู่สัญญา 
คือ ลูกจ้างคนไทย และนายจ้าง คือ สถานเอกอัครราชทูตไทย ต่างมีสัญชาติร่วมกันคือ สัญชาติไทย 
ดังนั้น ก็จะตกอยู่ในบังคับของกฎหมายไทยได้ทันที โดยไม่ต้องเขียนระบุไว้ อย่างไรก็ตาม หากลูกจ้าง
เป็นต่างชาติ ก็จะไม่มีสัญชาติร่วมกัน จึงต้องไปใช้เกณฑ์ถัดไป คือ ใช้กฎหมายในถิ่นที่สัญญาท้าขึ้น 
กรณีนี้ ก็จะกลายเป็นต้องใช้กฎหมายท้องถิ่นท่ีสถานเอกอัครราชทูตตั้งอยู่นั่นเอง 

สัญญาการจ้างงานตามกฎหมายแรงงาน คือ สัญญาการตกลงว่าจ้างงานระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งการตกลงด้วยวาจาหากท้ังสองฝ่ายยอมรับแล้วก็ถือเป็นสัญญาจ้างงานแล้ว และ
เมื่อลูกจ้างลงมือท้างานให้นายจ้างแล้วก็ถือว่าสัญญาเป็นอันสมบูรณ์ แต่เพ่ือป้องกันข้อยุ่งยากใน
ภายหลังนายจ้างควรจะท้าเป็นหนังสือสัญญาจ้างงาน ซึ่งระบุถึงรายละเอียดการท้างาน กฏระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานท้องถิ่นด้วย มิเช่นนั้น
จะถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ 

2.1.7  ระบบ Outsourcing ในการจ้างงาน  
การด้าเนินธุรกิจย่อมมีปัจจัยเรื่องต้นทุนเป็นหลักส้าคัญ การได้ประสิทธิภาพ 

การท้างานเท่าเดิมหรือดีขึ้นแต่ใช้ต้นทุนที่ลดลงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 
ดังนั้น ทุกองค์กรต้องการลดต้นทุน ลดภาระงบประมาณ ด้วยการบริหารจัดการองค์กรทุกด้านมี
ต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นแรงกาย เวลา เงิน จึงเป็นที่มาของความคิดว่า ในเรื่องการจ้างงาน ควรมีใครที่
สามารถให้บริการและมาพร้อมกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือลดต้นทุนส้าหรับผู้รับบริการที่อาจ
ต้องใช้บุคลากรหลายคนในการด้าเนินการเรื่องนั้นๆ อีกทั้งหากการบริการนั้นๆ ต้องใช้คนด้าเนินการ 
การจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นประเด็นที่ต้องตามมา  

Outsourcing คืออะไร? Outsourcing คือ การว่าจ้างบริษัทหรือบุคลากรภายนอก
ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ เข้ามาท้างานหรือ
ให้บริการเรื่องนั้นๆ โดยองค์กรที่เป็นผู้จ้างจะโอนงานบางอย่างหรือทั้งหมดไปให้บริษัทหรือบุคลากรที่
ว่าจ้างนี้19 บริการที่องค์กรในประเทศไทยนิยมใช้บริการ Outsourcing ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
ได้แก่ การจ้างบริษัทดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีต่างๆ บริษัทบริหารงานบุคคลหรือ
จ้างลูกจ้างในสาขาที่ต้องการ บริการประชาสัมพันธ์ บริการ Call Center บริการซ่อม บ้ารุงอาคาร 
สถานที่ บริการรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความสะอาด บริการขับรถยนต์ บริการรถเช่า
ส้าหรับองค์กรและผู้บริหาร เป็นต้น 

                                           
19 https://consulting.siamrajathanee.com 
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ข้อดีของการจ้างลูกจ้างผ่านระบบ Outsourcing20 คือ  
1) ลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร ลดอัตราการจ้างลูกจ้างประจ้า  
2) ความต่อเนื่องของบุคลากร เพราะสามารถสรรหาลูกจ้างได้ใหม่หรือทดแทนได้

ในภายในเวลาอันรวดเร็ว  
3) หาลูกจ้างท่ีมีทักษะเฉพาะที่องค์กรนั้นๆ ไม่มีได้โดยง่าย 
4) เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาที่องค์กรนั้นไม่มี และได้จ้างบริษัท Outsourcing 

มาให้บริการ 
5) ลดขั้นตอนการประกาศจ้างงาน ลดขั้นตอนการจัดการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กับการจ้างงานตามกฎหมายแรงงาน  
6) ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายจ่ายภาษีและประกันสังคมได้ครบถ้วน 

เพราะเป็นภาระหน้าที่ของบริษัท Outsourcing ที่จะต้องด้าเนินการในฐานะนายจ้าง 
7) สามารถประกันสิทธิพ้ืนฐานในเรื่องต่างๆ ของลูกจ้างที่พึงมี พีงได้ตามกฎหมาย

ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการประกันเงินได้ในยามตกงาน และที่ส้าคัญลูกจ้างจะสามารถเข้าถึง  
สุขบริการและบริการทางการแพทย์ได้ตามกฎหมายประกันสังคม  

8) ปรับขนาดขององค์กรได้โดยง่าย โดยสามารถเพ่ิมหรือลดอัตราจ้างได้โดยสั่งผ่าน
บริษัท Outsourcing ท้าให้เกิดความคล่องตัวต่อการปรับทิศทางการท้างานขององคกร และ 

9) “ตัดนิติสัมพันธ์” ระหว่างองค์กรผู้จ้างกับลูกจ้าง ลดความเสี่ยงที่ลูกจ้างจะ
ฟ้องร้ององค์กร ในกรณีต่างๆ เพราะองค์กรผู้จ้างไม่มี “นิติสัมพันธ์” กับลูกจ้าง แต่เป็นบริษัท 
Outsourcing ที่มีนิติสัมพันธ์กับลูกจ้าง ท้าให้องค์กรนั้น ๆ หมดกังวลต่อคดีฟ้องร้องได้อย่างดี 

                                           
20 อ้างแล้ว 
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ภาพที่ 1 ประโยชน์ของการ Outsourcing 

ที่มา: http://consulting.siamrachathanee.com 
 

ข้อเสียของการจ้างลูกจ้างผ่านระบบ Outsourcing คือ มีค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
จัดการ (ค่าหัว) ที่บริษัท Outsourcing จัดเก็บ โดยมักจัดเก็บต่อคน ต่อรายเดือนหรือรายปีจาก
องค์กรผู้จ้าง 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาครั้งนี้ยังไม่พบวรรณกรรมใดที่มีหัวข้อใกล้เคียงกับหัวข้อนี้ มีบางการศึกษาที่อาจมี
ความใกล้เคียงอยู่บ้าง ได้แก่  

1)  นางสาวพัชนี กิจถาวร หัวข้อ ปัญหาการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ กรณี
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย รหัส 2005  

2)  นายโกศล สถิตธรรมจิต หัวข้อ ปัญหาและความท้าทายในการจ้างลูกจ้างเหมาบริการใน
ส้านักงานในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศและข้อเสนอแนะ : กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครลอสแอนเจลิส รหัส 10020 

3)  นายต่อ ศรลัมพ์ "ปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงเงื่อนไขการจ้างลูกจ้างชั่วคราว : 
กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต" ณ กรุงบูดาเปสต์ รหัส 9024  

4)  นางสาวศิรวศา เทศถมทรัพย์ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านต่างประเทศ : 
กรณีศึกษาสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รหัส 08004 
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5)  นางเพ็ญศรี ไตรรัตน์ ส้านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน การศึกษาเปรียบเทียบ
ระบบประกันสังคม เดนมาร์ก เบลเยียม เนเธอร์แลนด์กับไทย ศึกษากรณีชราภาพ รหัส 0742 

นอกจากนี้ ยังมีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้าน
กฎหมายแรงงาน และประกันสังคมที่เป็นพ้ืนฐานความคิดให้กับการศึกษาฉบับนี้ด้วย ได้แก่  

ส้านักแรงงานสัมพันธ์, ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ (2557) 
1) นางวิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ค้าอธิบายกฎหมายประกันสังคม (2557)  
2) นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ ค้าอธิบายกฎหมายแรงงาน (2563) 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

การศึกษาฉบับนี้วางเป้าประสงค์ในการศึกษาและกรอบแนวคิดไว้ ดังนี้ 
1) Rethinking – ศึกษากฎระเบียบและนโยบายการบริหารจัดการลูกจ้าง โดยอาจต้อง

ปรับความคิดเพ่ือสร้างความยืดหยุ่นในการด้าเนินการ  
2) Restructuring – เมื่อศึกษาระเบียบและเห็นข้อดีข้อเสียของสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว 

อาจพิจารณาทางเลือกในการ decentralize อ้านาจในการตัดสินใจจ้างงาน โดยหากไม่มีผลกระทบ
ต่องบประมาณ การพิจารณาโดย กต. ก็ควรเพียงพอ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการจ้างงานให้เป็นอย่างรวดเร็ว 
ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ และที่ส้าคัญเพ่ือพิจารณาหลักกฎหมายขัดกันแล้วและปัญหาการถูก
ฟ้องร้องอย่างต่อเนื่อง ควรปรับให้การจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศใช้กฎหมายท้องถิ่นเป็นหลัก  

3) Reconsidering – เมื่อมีความเข้าใจถึงข้อดี  ข้อ เสียของการจัดจ้ างผ่ านระบบ 
Outsourcing แล้ว จะเห็นได้ว่า ในประเทศท่ีมีทางเลือกให้สามารถจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ
ผ่านบริษัท Outsourcing ได้ ก็ควรส่งเสริมให้ สอท. ในต่างประเทศ เช่น สอท. ณ กรุงมอสโกใช้
บริการนี้ เพ่ือ “ตัดนิติสัมพันธ์” ระหว่าง สอท. กับลูกจ้าง (ในขณะที่ยังคงประกันสิทธิพ้ืนฐานของ
ลูกจ้างไว้ตามกฎหมาย) เพ่ือตัดปัญหาการที่ สอท. และรัฐบาลไทยจะถูกฟ้องร้องจากลูกจ้างในคดี
แรงงานและประกันสังคม 
 
 
 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  กฎระเบียบท่ีใช้กับการจ้างงานลูกจ้างในต่างประเทศ 

3.1.1  กฎระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีที่มาที่ไปอย่างไรและมีขอบอ านาจการบังคับใช้
เพียงไร 

ระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน คือ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ  
งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีส านักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2560  
(หลักเกณฑ์ฯ) ยกร่างโดยกลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ในบางกรณีเช่น 
การขออนุมัติขั้นเงินเดือน จะพิจารณาโดยส้านักงาน ก.พ.) ในที่นี้ขอเรียกรวมว่า “หน่วยงานกลาง”  
มีประเด็นที่ควรพิจารณาว่า เอกสารฉบับนี้มีลักษณะเป็นกฎหมายหรือไม่ และมีสภาพบังคับถึง  
หน่วยราชการอ่ืนๆ เพียงใด 

3.1.1.1 ที่มาที่ไปของ “หลักเกณฑ์ฯ” : มีการกล่าวถึงที่มาของเอกสารว่า เป็น
การรวบรวมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศมาประมวลไว้เป็น
ฉบับเดียวกัน21 ซึ่งเมื่อศึกษาให้ลึกลงไปจะเห็นว่า “หลักเกณฑ์ฯ” นี้ถูกยกร่างมาโดยมีฐานของอ้านาจ
จาก “ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526” (ระเบียบฯ) ซึ่งลงนามโดย
นายกรัฐมนตรี22 ในฐานะผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการในประเทศ หากพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ก็น่าจะเทียบได้กับระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมุ่งหมายก้าหนดวิธี
ปฏิบัติราชการเป็นการทั่วไปให้กับหน่วยราชการทุกหน่วย และเมื่อพิจารณาข้อ 5 ของระเบียบฯ นี้ 

                                           
21 “ตามที่หน่วยงานกลางได้ก าหนดหลักเกณฑ์... พ.ศ. 2544 ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติมาเป็นเวลานาน โดยที่
หลักเกณฑ์... ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป... เพื่อให้กระบวนการบริหารงานเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว
ในต่างประเทศได้รบัความสะดวก คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น... หน่วยงานกลางจึงได้รวบรวม
หลักเกณฑ์... มาประมวลไว้เป็นฉบับเดียวกัน...” ค้าน้าของหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้าง
จากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการคา่จ้างช่ัวคราวของส่วนราชการที่มีส้านักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 
22 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจา้งลูกจ้าง พ.ศ. 2526 ลงนามโดย พลเอก เปรม ตณิสลูานนท์ นายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 
24 เมษายน 2526 
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ซึ่งระบุไว้ใช้เจนว่า ให้ระเบียบฯ นี้ปรับใช้กับส่วนราชการที่อยู่ “ในต่างประเทศ” ด้วย ดังนั้น จึงสรุป
ได้ว่า ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 บั งคับใช้กับการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวของคณะผู้แทนทางทูตซ่ึงเป็นหน่วยราชการของกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศด้วย 

การลูกจ้างชั่วคราว “ในต่างประเทศ” มีข้อ 8-10 ของ “ระเบียบฯ” ที่กล่าวไว้ 
เป็นการเฉพาะ คือ 

“ข้อ 8 การจ้างลูกจ้าง การเพ่ิมค่าจ้าง และการจ่ายเงินอ่ืนใดตามประเพณีท้องถิ่น
ให้แก่ลูกจ้างของส่วนราชการที่อยู่ในต่างประเทศให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนดหรือที่ได้รับ
ความตกลงจากกระทรวงการคลัง 

ข้อ 9 ส่วนราชการใดจ าเป็นต้องมีระเบียบหรือข้อบังคับเป็นการภายในซึ่งไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ก็ให้กระท าได้ แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบ 

ข้อ 10 ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้
กระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย 

ถ้าส่วนราชการนั้นไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของกระทรวงการคลังก็ให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด”  

เมื่อพิจารณาข้อบททั้ง 3 ข้อนี้แล้ว เห็นได้ชัดว่า ข้อ 8-10 แห่งระเบียบฯ นี้ เป็น 
“ที่มาและขอบเขตอ้านาจ” ของกระทรวงการคลัง (หน่วยงานกลาง) ในการพิจารณาประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับลูกจ้างในต่างประเทศ โดยเฉพาะใน 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) การจ้างลูกจ้าง (2) การเพ่ิม
ค่าจ้างและ (3) การเงินอื่นใด โดยระเบียบฯ ได้เปิดช่องให้ส่วนราชการอ่ืนสามารถออกระเบียบอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับลูกจ้างได้เอง ปรากฏในข้อ 10 วรรคสองที่ระบุว่า หากจะมีระเบียบภายในหรือข้อบังคับ
เป็นการภายในของส่วนราชการอื่น ที่หากไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบฯ นี้ ก็ให้เพียงแจ้งหน่วยงานกลาง
ทราบเท่านั้น จึงสะท้อนเจตนารมณ์ของระเบียบฯ นี้ว่า ในเรื่องอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ 3 หัวข้อ
ข้างต้น ส่วนราชการอ่ืนก็สามารถออกระเบียบหรือข้อบังคับของตนเองได้ โดยไม่ให้แย้งกับระเบียบนี้  

นอกจากนี้  “หลักเกณฑ์ฯ” ได้รวบรวมหนังสือตอบข้อหารือของกระทรวง 
การต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ ที่ส้าคัญ อาทิเช่น  

1) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0531/33123 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2529 
ตอบอธิบดีกรมพาณิชย์สัมพันธ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มี
ส้านักงานอยู่ในต่างประเทศ  

2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0527.6/ว. 114 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2543 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ หมวดค่าจ้าง
ชั่วคราวของส่วนราชการที่มีส้านักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2544 
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3) หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่  กค 0415/12586 ลงวันที่  28 
กรกฎาคม 2546 เรื่องการพิจารณาบ้าเหน็จแก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีส้านักงานอยู่ใน
ต่างประเทศ  

4) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ 
งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีส้านักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 
(หลักเกณฑฯ์) ซึ่งฉบับปี 2560 นี้เป็นฉบับล่าสุดที่หน่วยงานกลางได้รวบรวมข้อหารือทั้งหมดมารวมไว้
ในเอกสารฉบับเดียวกันและยังได้รวมประเด็นอ่ืนๆ เช่น วินัยลูกจ้างที่น้าข้อบทมาจากพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2550 มารวมไว้ ยังได้รวมข้อบทเกี่ยวข้องกับประกันสังคมและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ 
เข้าไว้ด้วย  

 

ต่อมาอาจจะมีค้าถามให้คิดว่า เอกสารฉบับนี้มีเป็นกฎหมายล้าดับรองที่วางวิธี
ปฏิบัติภายในของ หน่วยราชการหนึ่งๆ จะมีผลบังคับใช้กับหน่วยราชการอื่นด้วยหรือไม่ ก็พบว่า ได้มี
กฎหมายระดับระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีให้อ้านาจไว้ ดังนั้น แม้ “หลักเกณฑ์ฯ” นี้จะก้าหนดวิธี
ปฏิบัติภายในของหน่วยงานกลาง แต่ก็มีผลบังคับใช้ขยายถึงหน่วยราชการอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 

3.1.2  “หลักเกณฑ์ฯ” ยังขาดข้อบทเกี่ยวกับการขัดกันของกฎหมาย  
เนื้อหาของหลักเกณฑ์ฯ เป็นการรวบรวมเนื้อหาจากหลายที่  ข้อหารือของ

หน่วยงานกลางที่กระจัดกระจายมารวมไว้ที่เดียวกันตามที่กล่าวไว้ใน 3.1.1 บทบังคับจึงอาจไม่ค่อย
สอดคล้องกับบริบทการจ้างงานในต่างประเทศ ประเด็นนี้มีความส้าคัญมาก เนื่องจากหลักเกณฑ์ฯ 
วางวิธีปฏิบัติส้าหรับหน่วยงานกลางในการด้าเนินการใดที่เกี่ยวกับลูกจ้างในต่างประเทศ แต่อาจมี
มุมมองการร่างมาจากการการจ้างงานในประเทศเป็นส้าคัญ ท้าให้การปรับใช้ “หลักเกณฑ์ฯ” เกิด
ความไม่ชัดเจนเพราะในหลายกรณี (ที่จะกล่าวต่อไป) ข้อก้าหนดของ “หลักเกณฑ์ฯ” หลายข้อ 
ไม่สามารถด้าเนินการได้ในต่างประเทศหรือไม่เปิดรับต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ของการจ้างงานในโลก
ปัจจุบัน 

ตัวอย่างเช่น การจ้างงานในต่างประเทศหรือการจ้างท้าของในต่างประเทศ ปกติจะมี
กฎหมาย 2 ประเทศให้เลือกใช้บังคับ ได้แก่ กฎหมายของประเทศผู้จ้างและกฎหมายของประเทศ 
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ผู้รับจ้าง ดังนั้น ในสัญญาจะต้องมีการระบุกฎหมายที่บังคับใช้ (applicable law) ไว้ด้วยเสมอ เพราะ
เมื่อเกิดข้อพิพาท ศาลจะพิจารณาเนื้อหาของสัญญาจ้างและบังคับใช้กฎหมายตามความประสงค์ของ
คู่สัญญา แต่ในกรณีที่ “หลักเกณฑ์ฯ” ไม่ได้ก้าหนดเรื่องกฎหมายขัดกันไว้ สอท. ในต่างประเทศจึง
พยายามจะบังคับใช้กฎหมายไทยกับสัญญาจ้าง ซึ่งในทางปฏิบัติจะสร้างปัญหา เนื่องจากแม้จะระบุไว้
ในสัญญาจ้างก็ตาม หรือในกรณีส่วนใหญ่ สอท. มักจ้างงานแต่ไม่มีสัญญาจ้าง กรณีเช่นนี้หลักกฎหมาย
ขัดกันที่อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยคดีบุคคล (Private International Law) ก็จะถูก
น้ามาปรับใช้ตามท่ีกล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 

หากจะถามว่า เช่นนั้นแล้วในสัญญาจ้างงานควรระบุให้ใช้กฎหมายไทยเป็น
กฎหมายที่บังคับใช้ก็ได้ ใช่หรือไม่ ค้าตอบ คือ สามารถระบุได้ แต่เมื่อมีข้อพิพาทเป็นคดีขึ้นศาลแรงงาน
ในต่างประเทศ ศาลจะพิจารณาว่า หากกฎหมายไทยมีมาตรฐานต่้ากว่าหรือท้าให้ลูกจ้างเสียเปรียบกว่า
กฎหมายท้องถิ่น และการใช้กฎหมายท้องถิ่นที่เป็นคุณกับลูกจ้างมากกว่า ศาลก็จะไม่บังคับตาม
กฎหมายไทยให้เพราะถือว่า เป็นการขัดกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน (public order) นั่นเอง  

ตัวอย่างของความไม่สอดคล้องของ “หลักเกณฑ์ฯ” กับกฎหมายท้องถิ่น ที่อาจ
เป็นเหตุแห่งการฟ้องร้อง เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ลาออก เลิกจ้าง เกษียณ วินัยและการรักษาวินัย23 
ของข้าราชการพลเรือนมาปรับใช้กับลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศด้วยแม้จะมีบริบทแตกต่างกัน กรณี
ที่พบความไม่สอดคล้อง ได้แก่  

 
ตารางท่ี 1 ตัวอย่างประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งระหว่างข้อบทในหลักเกณฑ์ฯ กับกฎหมายแรงงานรัสเซีย 

ประเด็น หลักเกณฑ์ฯ กฎหมายท้องถิ่น ผลลัพธ์ 
สัญญาการ
จ้างงาน 

(1) ไม่มีรูปแบบชัดเจน 
แต่ต้องขออนุมัตจิาก
หน่วยงานกลาง ใช้เวลา
ในการพิจารณานาน มีข้อ
ซักถามหลายครั้งเพราะ
อาจไม่คุ้นเคยกับกฎหมาย
ท้องถิ่นของต่างประเทศ  
(2) มักผลักดันประเด็น

(1) สัญญาจ้างของ สอท. 
สามารถมีข้อก้าหนดต่างๆ 
ได้ตราบที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายท้องถิ่น ไม่เช่นนั้น 
ข้อบทนั้นๆ จะเป็นโมฆะ
และต้องกลับไปใช้
กฎหมายท้องถิ่นอยู่ดี 
(2) สอท. ส่วนใหญ่รวมทั้ง 

(1) ประเด็นที่หน่วยงาน
กลางมีข้อซักถามผลักดันมัก
ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
ท้องถิ่น 
(2) ใช้เวลาพิจารณานาน 
(3) มีการเรียกเอกสาร
เพ่ิมเติม  
(4) ไม่มีมาตรฐานการ

                                           
23 เป็นการคัดลอกข้อความตามหนังสือหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0531/33123 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2529 
ตอบอธิบดีกรมพาณิชยสมัพันธ์ เรือ่งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการที่มสี้านักงานอยู่ใน
ต่างประเทศ ท่ีก้าหนดให้น้าวินัยขา้ราชการพลเรือนมาปรับใช้กับลูกจ้างช่ัวคราวในต่างประเทศด้วย 
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ประเด็น หลักเกณฑ์ฯ กฎหมายท้องถิ่น ผลลัพธ์ 
ต่างๆ ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ 
เข้าไปอยู่ในสัญญาจ้าง
ด้วย เช่น การลา การ
จ่ายเงินค่าทดแทนต่างๆ 
ซึ่งมักไม่เข้ากับบริบทการ
จ้างงานของประเทศนั้นๆ 

สอท. ณ กรุงมอสโกจะจ้าง
ส้านักงานกฎหมายยกร่าง
สัญญาจ้างให้ แต่เมื่อขอ
อนุมัติจากหน่วยงานกลาง 
ก็อาจมีประเด็นที่ต้องชี้แจง
เพ่ิม 

ท้างานที่อ้างอิงได้ สอท. ไม่
สามารถคาดการณ์อนาคต
ได้ว่า การอนุมัติจะเกิดขึ้น
เมื่อใด  
(5) ลูกจ้างสอบถามแต่ไม่มี
ค้าตอบให้  
(6) ลูกจ้างที่ศึกษาจะเห็น
จุดอ่อนที่ สอท. ไม่มีสัญญา
จ้าง และมักเรียกร้อง
ค่าชดเชยเมื่อออกจาก
ราชการ 

การลา (1) ลาพักผ่อนได้ 10 วัน
ต่อปี + ลากิจ 60 วัน 
(2) ไม่มีการจ่ายชดเชยใดๆ 
หากลาไม่ครบในแต่ละปี 

(1) ลาหยุดรวม 28 วันทั้งปี 
(รวมเสาร์-อาทิตย์) หากลา
ข้ามเสาร์-อาทิตย์ 
(2) หากมีวันที่ไม่ได้ลา 
นายจ้างต้องจ่ายชดเชย 

(1) หากมีวันที่ไม่ได้ลา 
นายจ้างต้องจ่ายชดเชย 

การรักษา
ความลับของ
ทางราชการ 

- มีก้าหนดไว้เป็นวินัย
ลูกจ้าง แต่ไม่ได้ก้าหนดไว้
ว่า ให้ใส่ไว้ในสัญญาจ้าง 

- ต้องระบุไว้ในสัญญา
อย่างชัดแจ้งเท่านั้น จึงจะ
มีผลบังคับใช้ 

- หากไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา
จ้าง ลูกจ้างไม่มีหน้าที่ 
ต้องท้า 

หน้าที่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
ระเบียบของ
ทางราชการ 
มติ ครม. 
นโยบายของ
รัฐบาล 

(1) ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ฯ 
ในข้อบทวินัยลูกจ้าง ซึ่ง
เป็นเหตุแห่งการให้ออก
จากราชการได้ 

(1) หากต้องระบุไว้ใน
สัญญาจ้าง อาจขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยของ
กฎหมายท้องถิ่น 
(2) ไม่น่าจะบังคับใช้ได้
เพราะลูกจ้างน่าจะโต้แย้ง
ว่า ตนอ่านภาษาไทยไม่
ออก หากจะให้รับรู้ได้ต้อง
ประกาศอย่างเป็นทางการ
ในภาษาท้องถิ่น 
 

(1) ขัดกันของกฎหมาย 
สร้างข้อกังขาให้กับผู้ปฏิบัติ
และบังคับใช้กฎหมาย 
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ประเด็น หลักเกณฑ์ฯ กฎหมายท้องถิ่น ผลลัพธ์ 
หน้าที่ต้องไม่
ประมาท
เลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง อัน
เป็นเหตุให้
เสียหายแก่
ราชการอย่าง
ร้ายแรง ถือ
เป็นการผิด
วินัยอย่าง
ร้ายแรง 

- ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ฯ 
ในข้อบทวินัยลูกจ้าง ซึ่ง
เป็นเหตุแห่งการให้ออก
จากราชการได้ 

- กฎหมายแรงงานท้องถิ่น
ปกป้องลูกจ้างอย่างมาก 
เช่น กรณียักยอกเงินค่าวี
ซ่ากว่า 2 ล้านบาท ศาลมี 
ค้าพิพากษาให้นายจ้างย้าย
ลูกจ้างนั้นไปท้างานอ่ืนที่ไม่
เกีย่วข้องกับเงินได้ แต่ห้าม
ให้ออกจากงาน (กรณี 
สอท. สวิตเซอร์แลนด์ ณ 
กรุงมอสโก) 

- ขัดกันของกฎหมาย เพราะ
เหตุผิดวินัยร้ายแรงมีโทษ
ปลดออก ไล่ออก แต่ในทาง
ปฏิบัติ ไม่สามารถท้าได้ 
เพราะกฎหมายท้องถิ่น
คุ้มครองลูกจ้าง 

การจ่ายเงิน
ทดแทนกรณี
ลาออกจาก
ราชการ 

(1) ก้าหนดให้จ่ายส้าหรับ
ลูกจ้างที่ท้างานเกิน 5 ปี
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี 
สามารถขอรับเงินทดแทน
ได้ในอัตรา 5 เท่าของ
เงินเดือนสุดท้าย (ข้อ 44 
(4.2)) 
(2) หากท้างานเกิน 6 ปี
ขึ้นไป สามารถขอรับเงิน
ทดแทนเท่ากับเงินเดือน
สุดท้าย x จ้านวนเดือนที่
ท้างาน หารด้วย 12 เศษ
ของเดือนหากเกิน 15 วัน
ให้นับเป็น 1 เดือน ทั้งนี้
ไม่เกิน 10 เท่าของ
เงินเดือนสุดท้าย 

(1) การลาออก นายจ้างไม่
ต้องเงินทดแทน เพราะเป็น
ความสมัครใจของลูกจ้างเอง  
(2) แต่ต้องนับวันลาที่ไม่ได้
ลาและจ่ายเงินชดเชยให้ 
ดังนั้น การลงเวลาเข้า-ออก
ของลูกจ้างจึงเป็นเรื่องที่
ส้าคัญมาก 

(1) รัฐบาลไทยเสียเงิน
ทดแทนโดยไม่จ้าเป็น ทั้งๆ 
ที่กฎหมายท้องถิ่นไม่บังคับ
ให้นายจ้างต้องจ่าย 

ประกันสังคม - แม้ก้าหนดไว้ว่า หาก
กฎหมายท้องถิ่นบังคับให้
ท้า ก็สามารถท้า

- ส่วนใหญ่ กฎหมาย
ท้องถิ่นของทุกประเทศ
บังคับให้เป็นหน้าที่ของ

- ยิ่งเข้าระบบช้า ก็ยิ่งเกิด
ความเสียหาย เป็นเหตุแห่ง
การฟ้องคดีแรงงาน 
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ประเด็น หลักเกณฑ์ฯ กฎหมายท้องถิ่น ผลลัพธ์ 
ประกันสังคมได้เลย แต่
ในทางปฏิบัติ หน่วยงาน
กลางจะเรียกเอกสารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ และใช้
เวลานานในการพิจารณา 
ความล่าช้าในการ
พิจารณาสัญญาส่งผลต่อ
ค่าทดแทนที่เพ่ิมข้ึนเมื่อมี
การฟ้องร้องเรื่องไม่น้า
ลูกจ้างเข้าระบบ
ประกันสังคม 

นายจ้างที่ต้องจ่ายสมทบ
ประกันสังคม 

 
ปัญหาที่พบ คือ หลักเกณฑ์ฯ ได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการใช้กฎหมายไทยไว้ให้  

แต่เมื่อปรับใช้มักเกิดประเด็นขัดกันของกฎหมาย “หลักเกณฑ์ฯ” นี้ก็มิได้มีข้อบทให้ทางออกไว้ว่า 
กรณีมีการขัดกันของกฎหมายแล้ว จะต้องให้ใช้กฎหมายประเทศใดบังคับ ประเด็นนี้มีความส้าคัญมาก 
เนื่องจากกรณีที่รัฐบาลไทยให้สิทธิประโยชน์น้อยกว่า ลูกจ้างมักจะยกเป็นคดีฟ้องร้อง รัฐบาลไทยมัก
เป็นฝ่ายแพ้ในศาล เช่น กรณีของ สอท. ณ กรุงบราซิเลีย ที่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนแก่ลูกจ้าง กรณี  
ไม่น้าลูกจ้างเข้าประกันสังคมเป็นเงินกว่า 35 ล้านบาท และในขณะนี้ ก็ยังมีคดีค้างคาในชั้นศาลที่
ลูกจ้างฟ้องอีก 8 คดี24 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีที่ฟ้องร้องเนื่องจาก สอท. ไม่น้าตนเองเข้าระบบ
ประกันสังคม หรือน้าเข้าล่าช้า ท้าให้ลูกจ้างเสียประโยชน์ 

3.1.3  เนื้อหาของหลักเกณฑ์ฯ มีส่วนใดที่ควรได้รับการปรับปรุงหรือไม่ 
หากพิจารณาเนื้อหาของหลักเกณฑ์ฯ มีข้อบททั้งหมด 50 ข้อ ใน 4 เรื่อง คือ  
1)  ข้อบทเกี่ยวกับการเงิน (การจ้างงาน ข้อ 1 -4 การเลื่อนขั้น ข้อ 27-36  

การจ่ายเงินประเพณีหรือโบนัส เงินล่วงเวลา เงินพิเศษอ่ืนๆ ข้อ 42-43 ข้อ 49)  
2)  ข้อบทที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคลของลูกจ้าง (หน้าที่และวินัยลูกจ้าง ข้อ 5-26 

การลา ข้อ 37 การออกจากราชการ การต่ออายุราชการ ข้อ 38 การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ข้อ 40-41)  

                                           
24 ข้อมูลจากส้านักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 ได้แก่ สอท. ณ กรุงราบตัิ 
1 คดี / สอท. ณ กรุงมาดรดิ 1 คดี / สอท. ณ กรุงเอเธนส์ 1 คดี / สอท. ณ กรุงบัวโนสไอเรส 1 คดี / สอท. ณ  
กรุงบราซิเลีย 2 คดี / สอท. ณ กรงุเทลอาวีฟ 2 คดี  
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3)  การท้าประกันสังคม (ข้อ 44-45)  
4)  กรณีหากไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ นี้ได้ ให้ขอท้าความตกลงเป็นกรณี ๆ 

ไป (ข้อ 50) 
ที่ผ่านมา หน่วยราชการที่มีส้านักงานในต่างประเทศใช้ “หลักเกณฑ์ฯ” เป็นเกณฑ์หลัก

ในการจ้างลูกจ้าง แต่ในทางปฏิบัติค่อนข้างเกิดความสับสนเนื่องจากการจ้างงานในต่างประเทศที่มี
บริบทต่างไปจากไทยและแตกต่างไปในแต่ละประเทศด้วย ประเด็นส้าคัญที่เมื่อปรับใช้แล้วมักเป็น
ปัญหาในทางปฏิบัติ ได้แก่  

1) หน้าที่และวินัยลูกจ้าง  
“หลักเกณฑ์ฯ” ได้คัดลอกข้อบทเรื่องหน้าที่และวินัยข้าราชการพลเรือนจาก

พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาไว้ในเอกสารฉบับนี้ แต่โดยที่ข้าราชการไทยมี
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นกฎหมายล้าดับสูงและยังมีจริยธรรมข้าราชการก้ากับไว้ อีก 
ข้าราชการจึงมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายภายในของไทยที่ค่อนข้างเข้มงวด การผิดวินัยข้าราชการ
จึงมีบทลงโทษได้ถึงปลดออก ไล่ออก แต่บริบทของลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศแตกต่างกัน เพราะ
ลูกจ้างแม้จะมีสิทธิและหน้าที่ทั่วไปตามกฎหมายแรงงานก้าหนด เช่น มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่
นายจ้างก้าหนด แต่ทุกอย่างต้องระบุไว้ในสัญญาจ้าง เพราะนิติสัมพันธ์ของลูกจ้างจะมีกับนายจ้าง
ผ่านสัญญาจ้างเท่านั้น การระบุถ้อยค้าที่แม้เป็นไปตามระเบียบไทยแต่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
ท้องถิ่นจึงเป็นไปไม่ได้ เพราะหน้าที่และวินัยลูกจ้างมักผันแปรไปตามบริบทการจ้างงานในแต่ละ
ประเทศ หน้าที่ส่วนใหญ่ของลูกจ้างคือการปฏิบัติหน้าที่ตามค้าสั่งของนายจ้าง แต่ไม่อาจล่วงไปถึง
หน้าที่ที่มีความเข้มข้นดังเช่นข้าราชการ ตัวอย่างเช่น ข้อ 9 ที่ก้าหนดว่า “ลูกจ้างต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ ครม. นโยบายของรัฐบาลไทย” และหากมีความผิดพลาดใน
การท้างานของลูกจ้าง ซึ่งเป็นเหตุแห่งความผิดวินัยตาม “หลักเกณฑ์ฯ” ของไทยซึ่งเป็นเหตุแห่ง 
การให้ออกจากราชการได้ แต่ในต่างประเทศสภาพบังคับน่าจะไม่อาจท้าได้ เนื่องจากลูกจ้างไม่อาจ
ล่วงรู้ได้ว่า กฎหมายไทยมีอะไรบ้าง อาจถูกให้ออกจากราชการในกรณีเช่นนี้ น่าจะถูกฟ้องร้องเป็นคดี
ให้ออกจากงานโดยไม่เป็นธรรมได้ (unfair dismissal) เป็นต้น  

2) การจัดท้าประกันสังคมให้กับลูกจ้าง ข้อ 44 ของ “หลักเกณฑ์ฯ” ก้าหนดว่า  
“การจัดท าประกันสังคมและผลประโยชน์จากประกันสังคม ในรูปแบบ

บ าเหน็จ หรือเงินท่ีมีลักษณะเดียวกัน เช่น เงินทดแทน เงินชดเชย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
(1) หากประเทศใดมีกฎหมายประกันสังคมบังคับให้หน่วยงานในต่างประเทศ

ที่อยู่ในฐานะนายจ้างต้องจัดท าประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ให้ส่วนราชการจัดท า
ประกันสังคมแก่ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศได้ ...” 
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ในทางปฏิบัติ แทบไม่มีประเทศใดที่ไม่ก้าหนดให้นายจ้างน้าลูกจ้างเข้าระบบ
ประกันสังคม การใช้ค้าว่า “กฎหมายบังคับให้..นายจ้างต้องท้าประกันสังคม” จึงน่าจะดูล้าสมัย และ
แม้ในบางประเทศการเข้าประกันสังคมจะเป็นทางเลือก แต่ สอท. ในฐานะที่เป็นนายจ้างและเป็น
คณะผู้แทนไทยในต่างประเทศควรสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและสิทธิพ้ืนฐานด้านแรงงานของลูกจ้าง 
เพ่ือเกิดการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับ ก็ควรน้าลูกจ้างเข้าระบบประกันสังคมและ
จ่ายเงินสมทบด้วย ดังนั้น “หลักเกณฑ์ฯ” น่าจะปรับถ้อยค้าในข้อ 44 ให้ก้าหนดว่า “ให้หน่วยงานใน
ต่างประเทศที่อยู่ในฐานะนายจ้างสามารถพิจารณาจัดท้าประกันสังคมให้กับลูกจ้าง” ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายท้องถิ่น ก็จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะผู้แทนไทยในต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ ปัญหาการน้าเข้าลูกจ้างข้ึนทะเบียนแรงงานและระบบประกันสังคม
ตาม “หลักเกณฑ์ฯ” เป็นปัญหาไก่กับไข่ กล่าวคือ สอท. ไม่สามารถน้าลูกจ้างเข้าระบบประกันสังคมได้
จนกว่าจะมีการลงนามใน “สัญญาจ้าง” แต่สัญญาจ้างจะต้องขออนุมัติจากหน่วยงานกลาง อีกทั้ง
สัญญาจ้างของแต่ละ สอท. มีบริบทแตกต่างกัน ยังผลให้หน่วยงานกลางต้องใช้เวลาพิจารณาสัญญาจ้าง
เป็นเวลานาน โดยการพิจารณาค้าขอแต่ละค้าขอ จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนเป็นอย่างน้อย 25 
ปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศมี สอท. และสถานกงสุลใหญ่ (สกญ.) ในต่างประเทศจ้านวน 98 
แห่งทั่วโลก (สกญ. ณ กรุงอันตานานาริโวเพ่ิงปิดไปเมื่อกันยายน 2563) แต่มี สอท. เพียง 16 แห่ง
เท่านั้นที่สัญญาจ้างได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกลาง  

 

ตารางท่ี 2  สถานะการจัดท้าสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ สรุปจากรายงานของส้านัก
บริหารบุคคล ณ เดือนเมษายน 2564  

สถานะการจ้างงานของ สอท. สกญ. จ านวน สอท. (แห่ง) รวม 98 แห่ง 
- ไม่มีสัญญาจ้าง 20 
- ยกร่างและปรับแก้ อยู่พิจารณาของหน่วยงานกลาง 17 (รวมมอสโก) 
- ใช้สัญญาจ้างดั้งเดิม ไม่เคยได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกลาง 45 
- สัญญาได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกลาง  16 
 

                                           
25 เป็นค่าเฉลีย่ที่ส้านักบริหารบคุคล กระทรวงการต่างประเทศเก็บข้อมูลไว้ ข้อมลูได้รับจากการสัมภาษณ์
ผู้อ้านวยการส้านักบรหิารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที ่7 กรกฎาคม 2564 



27 

 

 
 

ภาพที่ 2 สถานะการจัดท้าสัญญาจ้างของ สอท. และ สกญ. ในต่างประเทศ 

 
จึงมีค้าถามเกิดขึ้นว่า หากการพิจารณาค้าขอต่างๆ โดยเฉพาะสัญญาจ้าง

ลูกจ้างใช้เวลาราว 3 เดือน (อย่างเร็วที่สุด) ต่อการอนุมัติค้าขอหนึ่งๆ ดังนั้น จากสถิติข้างบนที่ยังมี 
สอท. ถึง 17 แห่ง (รวม สอท. ณ กรุงมอสโก) จะต้องใช้เวลากว่า 4 ปีในการพิจารณาสัญญาจ้าง ดังนั้น 
จ้าเป็นอยู่เองที่กระทรวงการต่างประเทศต้องร่วมมือกับหน่วยงานกลางอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เห็นจุดที่
ต้องได้รับการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการร่วมกัน เพราะยิ่งระยะเวลาสูญญการของการไม่มีสัญญา
จ้างหรือไม่ส่งประกันสังคมยาวนานขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งเป็นเหตุที่ศาลแรงงานจะค้านวณเงินทดแทนให้สูง
เป็นทวีคูณ26 

3) ความเห็นของกลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง กรมบัญชีกลางต่อการปรับใช้  
“หลักเกณฑ์ฯ”  

จากการศึกษาฉบับนี้ได้สัมภาษณ์ผู้ อ้านวยการกลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง  
(ผอ. กลุ่มฯ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง27 เกี่ยวกับปัญหาจากการปรับใช้เอกสารนี้ ผอ. กลุ่มฯ 
ให้ความเห็นว่า ปัญหาที่พบบ่อยคือ ค้าขอของส่วนราชการในต่างประเทศไม่อยู่ในขอบเขตของ 
“หลักเกณฑ์ฯ” เช่น การขอเงินชดเชยจากการออกจากราชการ ซึ่งจ้าเป็นต้องมีวิธีการค้านวณเพ่ือให้

                                           
26 กรณีของ สอท. ณ กรุงบราซิเลยีในปี 2551 ได้จ่ายเงินย้อนหลังวันหยุด เงินสมทบประกันสังคมให้ลกูจ้างรวมแล้ว
กว่า 36,670,863 ล้านบาท (รวมค่าทนายและที่ปรึกษาคิดเงินค่าเงินทดแทนต่างๆ ราว 50,000 บาท) นางสาวพัชนี 
กิจถาวร รายงานการศึกษาส่วนบุคคล การอบรมนักบริหารการทูต รุ่นที่ 2 หัวข้อ ปัญหาการจ้างงานลูกจ้างช่ัวคราว
ในต่างประเทศ กรณีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย (2553) 
27 สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2564 

20, 21%

17, 17%

45, 46%

16, 16%

- ไม่มีสัญญาจ้าง - ยกร่างและปรับแก้อยู่ 

- ใช้สัญญาจ้างด้ังเดิม ไม่เคยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง - สัญญาได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
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กรมบัญชีกลางมั่นใจว่า การคิดค้านวณนี้มิได้คิดขึ้นเองลอยๆ จ้าเป็นต้องมีฐานการค้านวณที่เป็น
ทางการ ซึ่งบ่อยครั้ง สอท. ไม่สามารถหามาตรฐานการค้านวณที่น่าเชื่อถือมาแสดงได้ ท้าให้  
การพิจารณายืดเยื้อ 

ส้าหรับประเด็นการท้าประกันสังคม กรมบัญชีกลางเห็นว่า สามารถท้าได้เลย 
แต่ สอท. ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ท้า ต่อค้าถามว่า การท้าประกันสังคมได้นั้นจ้าเป็นต้องมีสัญญาจ้างไปยื่น
กับประกันสังคม แต่สัญญาจ้างมักติดขัดการพิจารณาจากทางกรมบัญชีกลางที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน 
ผอ. กลุ่มฯ ให้ความเห็นว่า กระทรวงการต่างประเทศควรน้าประเด็นหลักๆ มาให้พิจารณาก่อน เช่ น 
การจ่ายเงินชดเชย การจ่ายประกันสังคม การจ่ายเงินพิเศษอ่ืนๆ ตามกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งหาก
สามารถท้าความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ได้ก่อน ประเด็นเล็กๆ เช่น เรื่องวันลา เป็นประเด็นที่
กรมบัญชีกลางสามารถยืดหยุ่นได้  

ต่อค้าถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่กรมบัญชีกลางจะอนุมัติการจ้างงานแบบ 
Outsourcing ผอ. กลุ่มฯ แจ้งว่า หากมีกฎหมายก้าหนดไว้ก็จะอนุมัติได้ง่าย เช่น กรณีของประเทศจีน 
แต่หากประเทศอ่ืนๆ ไม่ได้มีกฎหมายก้าหนดไว้ จากมุมมองของกรมบัญชีกลางจะมองว่า จะเป็นการ
เพ่ิมค่าใช้จ่ายของรัฐไปเพ่ือความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น ซึ่งมักจะไม่อนุมัติ แต่หากมีค้าอธิบาย
ได้มากกว่านี้ เช่น หากท้าไปจะช่วยให้การฟ้องร้องคดีลดน้อยลง ก็น่าจะเป็นประเด็นที่กรมบัญชีกลาง
ควรได้น้ามาพิจารณาประกอบด้วย ซึ่งการชี้แจงนี้ ในอนาคตน่าจะมีคนจาก สอท. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
หารือ เพ่ือสะท้อนภาพและบริบทในพ้ืนที่ให้กรมบัญชีกลางทราบด้วย ก็จะท้าให้การพิจารณาเป็นไป
ด้วยความรอบคอบและอ้านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในพ้ืนที่ มากกว่าการอธิบายด้วย
ตัวหนังสือในหนังสือราชการ  

จากค้าสัมภาษณ์นี้สะท้อนให้เห็นมุมมองของกรมบัญชีกลางที่แม้จะพยายาม
อ้านวยความสะดวก แต่ก็น่าจะมีมุมมองเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและมุมมองด้าน
การเงินที่จะเห็นว่าควรงดรายจ่ายมี่มองว่าไม่จ้าเป็นและให้น้้าหนักเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติหน้าที่หรือการป้องกันปัญหาในอนาคตเป็นรอง เพราะหากเมื่อน้าค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ  
ในภาพรวมที่รัฐบาลต้องจ่ายไปเมื่อมีการฟ้องร้องและมักแพ้คดีนั้น ก็จะเห็นความคุ้มค่าในการจ่าย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนส้าหรับการจ้างบริษัท Outsourcing แลกกับการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานได้อย่าง
ครบถ้วนและลดคดีฟ้องร้องในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.1.4 ประเด็นท้าทายใหม่ๆ ที่กระทบต่อการจ้างงานในต่างประเทศ  
ในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงในบริบทสภาพสังคม การจ้างแรงงาน กฎหมาย

แรงงานและประกันสังคมในต่างประเทศที่แตกต่างไปอย่างมาก สังคมสมัยใหม่ถูกกระทบด้วยปัจจัย
หลายอย่าง เกิดความขัดแย้งด้านความคิด การยอมรับทางสังคมเกิดขึ้นใหม่ ๆ มากมาย ความท้าทาย
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ใหม่ ๆ จึงเกิดขึ้นในบริบทของการจ้างงานไม่เพียงในต่างประเทศ แต่ในประเทศก็เกิดขึ้นแม้จะยังไม่มี 
การฟ้องร้องเป็นคดีความกันนัก เช่น  

1) กระแสการต่อต้านการเหยียดผิว การเหยียดเพศ การเหยียดเชื้อชาติ 
2) การเรียกร้องความเท่าเทียมกันของหญิงชาย 
3) กระแสเรียกร้องความเท่าเทียมกับของบุคคลหลากหลายทางเพศ (LGBTQIN+)28  
4) การสนับสนุนให้เข้าท้างานคนด้อยโอกาส ผู้พิการ 
5) ทัศนคติเก่ียวกับการท้างาน เวลาท้างานที่ไม่เหมือนเดิม  
6) การน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการท้างานมากข้ึน เช่น การลงเวลาเข้าออก ก็มีการท้า

เอา application มาใช้ลงทะเบียนแทน และ 
7) การระบาดของโรค COVID19 ได้เร่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท้างานแบบใหม่

ที่เกิดจาก digital disruption ท้าให้การปฏิบัติราชการตามอย่างที่เคยเป็นมาอาจต้องเปลี่ยนไป 
บริบทการจ้างงาน การบังคับบัญชา รวมทั้งการบริหารลูกจ้างก็เปลี่ยนไปด้วย 

นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโรค COVID19 ได้สร้างความท้าทายต่อการท้างาน
ในขณะนี้และภายหลังการแพร่ระบาดที่ยังไม่จบลงเร็วๆ นี้ ซึ่งสถาบัน Futures Platform ของ
ฟินแลนด์ ซึ่งเป็นที่รวมของนักอนาคตศาสตร์ (futurist) ที่ท้างานร่วมกับ AI ได้คาดการณ์ “Future 
Work – การท้างานในอนาคต” ของคนหลัง COVID19 จะมีรูปแบบการท้างานใหม่ๆ เกิดขึ้นและจะมี
การท้างานบางลักษณะที่จะล้มหายไปจากสังคม โดยผลการส้ารวจนี้จัดท้าโดยระบบ AI แสดง
ออกเป็นภาพที่ 2 ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่า  

1) รูปแบบของการท้างานในอนาคต ได้แก่ Sharing Economy เศรษฐกิจแบ่งปัน
จะเกิดขึ้น พฤติกรรมคนจะยอมรับการใช้ของๆ คนอ่ืนที่ ให้เช่า เช่น การไม่อยู่โรงแรมแต่ใช้บริการ 
Airbnb การเช่าอุปกรณ์กีฬาเพราะไม่ต้องการเป็นเจ้าของ รถก็น้ามาให้เช่าเพราะกว่า 80% มักถูก
จอดรอการใช้ / slowbalisation หรือการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากโลกาภิวัฒน์ / ธุรกิจและการใช้ 
big data ในโลกจะมีมากขึ้น ข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในยุคหลัง COVID19 / customers to 

                                           
28 'LGBTIQN+' ในความหมายของแต่ละตัวอักษร แบ่งเป็น L-Lesbian หรือหญิงรักหญิง, G-Gay หรือชายรักชาย, 
B-Bisexual หรือผู้ที่รักได้ทั้งชายและหญิง, T-Transgender หรือคนข้ามเพศ, I-Intersex หมายถึงบคุคลที่มสีองเพศ
หรือมีเพศก้ากวม, Q-Queer บุคคลที่ปฏิเสธการนิยามตัวเองด้วยอัตลักษณ์ทางเพศในทุกรูปแบบ, N-Non-Binary 
หรือบุคคลที่ปฏิเสธการนิยามตนเองด้วยอัตลักษณ์ทีต่ั้งอยู่บนฐานคดิแบบการแบ่งเพศเป็นคู่ตรงข้ามหรือระบบชาย-
หญิง และใช้สัญลักษณ์ + วางไว้ท่ีต้าแหน่งด้านหลัง เพื่อเน้นย้้าว่าบคุคลผูม้ีความหลากหลายทางเพศนั้นมีอัตลักษณ์
ที่ ไม่หยุดนิ่งหรือตายตัว เป็นค้านยิามที่คิดขึ้นจาก ทีมวิจยัยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTQIN+ ในประเทศไทย ปี 
2564-2566 ฉบับแรกของประเทศไทย โดย สสส. เปดิตัวครั้งแรกเมื่อ 22 กันยายน 2563 แหล่งทีม่า: 
www.thaihealth.or.th 
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customers การขายสินค้าตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลางจะมีมากขึ้น และ DIY 
culture วัฒนธรรมการท้าหรือประกอบสินค้าด้วยตัวเองจะเฟ่ืองฟู ท้าให้สินค้าที่ผลิตส้าเร็จรูปอาจ
ได้รับความนิยมน้อยลง 

2) รูปแบบที่คาดว่าจะล้มหายจากไปไปจากสังคมการท้างาน ได้แก่ weakening 
dedication คนจะไม่ทุ่มเทกับงานเหมือนแต่ก่อน (จากการส้ารวจในเยอรมนี จากนี้จะเหลือคนที่
ทุ่มเทกับงานเหลือเพียง 15% จากพนักงานทั้งหมดในองค์กรหนึ่งๆ) ซึ่งเป็นสัญญานที่น่าตกใจส้าหรับ
ผู้บริหารงานในอนาคต / และกระแส self-determination จะเพ่ิมขึ้น กล่าวคือ พนักงานรู้สึกขัดแย้ง
ระหว่างการมีผู้บังคับบัญชาที่มีอ้านาจเหนือตนเองโดยตรงกับความต้องการมีสิทธิเลือกวิธีการท้างาน
ของตนเอง ซึ่งดูเหมือนคนรุ่นใหม่จะต้องการเพียง middle management มากกว่าการมีการบังคับ
บัญชาเป็นล้าดับชั้นเหมือนแต่ก่อน  

 

ภาพที่ 3 ประเด็นที่คาดการณ์ว่าจะกระทบต่อการท้างานหลัง COVID-1929 

                                           
29 ผลการวจิัยจากสถาบัน futures platform ของฟินแลนด์ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนักอนาคตศาสตร์ (futurist) 
ที่ใช้ AI ในการคาดการณ์อนาคต และสา้หรับอนาคตของการท้างานหลัง COVID 19 แหล่งที่มา: 
https://go2.futuresplatform.com/radar?node=417146 
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ความท้าทายใหม ่ๆ ข้างต้นส่งผลให้ผู้บริหารองค์กรจ้าเป็นต้อง “ยอมรับ” ต่อความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสต่อต้านความไม่เท่าเทียมต่าง ๆ ไม่ว่าจะผ่านสีผิว เชื้อชาติ หรืออ่ืน ๆ ประเด็น
เหล่านี้ควรสะท้อนในกรอบความคิดของ “หลักเกณฑ์ฯ” ที่มุ่งบังคับใช้กับการจ้างงานในต่างประเทศ 
จึงจ้าเป็นอยู่เองที่ผู้ใช้กฎหมายจะต้องมีความรู้และตระหนักในกระแสการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้  
เพ่ือสร้างกรอบแนวความคิดที่ทันสมัย ไม่จ้ากัดการใช้กฎหมายที่อิงแต่กฎหมายภายในของไทยที่มี
บริบทต่างกัน  

ตัวอย่างของความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
ของ สอท. ณ กรุงวอชิงตันที่ได้ท้าตามระเบียบราชการ มีการประกาศต้าแหน่ง คุณสมบัติ เพศ และ
อายุ และให้ส่งเอกสารส่วนตัวบางอย่างเพ่ือการสมัครงานด้วย หากเป็นประกาศจ้างงานในไทยคงเป็น
ข้อมูลปกติที่ราชการขอรับในการสมัครงาน แต่ในสหรัฐฯ กลับถูกตั้งค้าถามว่า การประกาศจ้างงานที่
ก้าหนดเพศและอายุ การขอให้ส่งเอกสารส่วนตัวพร้อมรูปเช่นนี้ขัดต่อ Equal Employment 
Opportunity Act (EEO) ของสหรัฐฯหรือไม่ เพราะจะท้าให้เกิดการเลือกปฏิบัติ (discrimination) 
หรือไม่ ข้อโต้แย้งเหล่านี้แสดงถึงความละเอียดอ่อนในประเด็นเรื่องความเท่าเทียมและการไม่เลือก
ปฏิบัติในสังคมต่างประเทศ30 

ต่อประเด็นท้าทายใหม่ๆ นี้ ผอ. กลุ่มฯ ได้ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยอย่างมากที่
หน่วยราชการในต่างประเทศจะต้องค้านึงถึงบริบทต่าง ๆ ซึ่งในท้ายหลักเกณฑ์ฯ ก็ได้เขียนเปิดช่องไว้
ให้หน่วยราชการต่าง ๆ สามารถท้าข้อยกเว้นกับกรมบัญชีกลางได้ส้าหรับกรณีใด ๆ ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตาม “หลักเกณฑ์ฯ” นี้ อย่างไรก็ดี หากเอกสารนี้ควรได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย 
สอดรับกับความเป็นจริงในโลกแรงงานสมัยใหม่ โดยเฉพาะเมื่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 หมดไป
เพ่ือสร้างความยืดหยุ่น ลดขั้นตอน และสะท้อนความทันสมัยกับการจ้างงานในโลกที่ก้าลัง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 
3.2  พันธกรณี ของสถาน เอก อัครราชทู ตที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม  Vienna Convention on 
Diplomatic Relations (1961) ในการเคารพกฎระเบียบภายในของประเทศผู้รับ  

หนึ่งในข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีต่ออนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต ค.ศ. 
1961 (Vienna Convention on Diplomatic Relations: VCDR) ในฐานะประเทศภาคี คือ คณะทูต
ของไทยต้องเคารพกฎหมายท้องถิ่นของประเทศผู้รับ ซึ่งเป็นพันธกรณีสากลที่ทุกคณะทูตจะต้อง

                                           
30 เหตุการณ์นี้เกดิขึ้นเมื่อ 17 มีนาคม 2564 แหล่งที่มา: หน้าเพจ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3901081889934796&id=804632636246419 
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ปฏิบัติตาม เพราะเป็นหลัก customary international law และได้บัญญัติไว้ในข้อ 41 ของอนุสัญญา
ดังกล่าว  

“Article 41 
1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all 

persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations 
of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of 
that State. …” 

เหตุผลที่หยิบยกข้อ 41 ของ VCDR เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับการการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ในต่างประเทศด้วย เพราะการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่นก็เป็นหนึ่งในพันธกรณีในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศผู้รับด้วย แม้คณะทูต เช่น สอท. ได้รับการความคุ้มกันทางทูตหรือ
การละเมิดมิได้ (inviolability) จากประเทศผู้รับจากการใช้อ้านาจศาลอาญา แต่ไม่สามารถได้รับการ
ปกป้องในคดีแพ่ง31 และคดีแรงงานก็เป็นคดีที่ สอท. และรัฐบาลไทยมักถูกฟ้องอยู่บ่อยครั้ง  
ซึ่งสถานะขณะนี้คือ รัฐบาลไทยถูกลูกจ้างฟ้องร้องคดีแรงงานอยู่ 8 คดี32 

นอกจากเป็นพันธกรณีที่  สอท. ในฐานะผู้แทนทางทูตของไทยในต่างประเทศแล้ว  
การปฏิบัติตามกฎหมายภายในของประเทศผู้รับยังเป็นการรักษาเกียรติภูมิของประเทศไทยในการท้า
หน้าที่ผู้แทนของประเทศไทย ดังนั้น การจ้างแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือการไม่น้าลูกจ้างเข้า
ระบบประกันสังคมนั้นอาจจะกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาประเทศผู้รับได้ และ 
ที่ส้าคัญ ควรต้องตระหนักด้วยว่า หากประเทศผู้รับ เช่น รัสเซียกระท้าสิ่งเดียวกันกับการจ้างงาน  
คนไทยใน สอท. ของตนในประเทศไทย โดยไม่ท้าสัญญาจ้างให้ถูกต้องและไม่จ่ายเงินประกันสังคมใน
ฐานะนายจ้าง หรือไม่สนับสนุนให้ลูกจ้างของตนจ่ายภาษีเงินได้ให้กับประเทศไทย โดยถือว่าเป็นการท้า
ภายใต้ “หลักต่างตอบแทน” หากกรณีนี้เกิดข้ึนในประเทศไทย รัฐบาลไทยคงจะยอมรับไม่ได้เช่นกัน 

                                           
31 “Article 31  
1. A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. 
He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of:  
(a) A real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving 
State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;  
(b) An action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, 
administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;  
(c) An action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent 
in the receiving State outside his official functions....” 
32 อ้างแล้ว 
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3.3  รูปแบบการจ้างงานและการจ้างผ่านระบบ Outsourcing ในสหพันธ์รัฐรัสเซีย 
โดยค้านึงถึงคดีแรงงานที่ลูกจ้างฟ้องร้องที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นจุดส้าคัญของการศึกษานี้

ว่า จะเป็นไปได้หรือไม่จะมีระบบการจ้างงานใดที่ช่วยลดทอนความเสี่ยงในการที่รัฐบาลไทยจะถูก
ฟ้องร้องได้บ้าง อย่างไรก็ดี ก่อนจะตอบค้าถามการศึกษานี้ อาจมีค้าถามแย้งว่า จ้าเป็นด้วยหรือที่ต้อง
มองหาระบบการจ้างงานแบบใหม่ เพราะในบางประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่ต่้ากว่าไทย 
สอท. ควรใช้การคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานของไทยตามที่ก้าหนดไว้ใน “หลักเกณฑ์ฯ” อยู่ต่อไป
เพราะปกป้องลูกจ้างได้ดีกว่า ไม่จ้าเป็นต้องหาทางเลือกอ่ืนในการจ้างงาน ในเรื่องนี้ ควรต้องพิจารณาว่า 
การปกป้องแรงงานนั้นมีหลายประเด็น อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องระบบการปกครองที่มีอิทธิพลต่อ
รูปแบบการจ้างงานด้วย อาจจะพอแบ่งประเทศผู้รับได้ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

 
ตารางท่ี 3  ลักษณะของประเทศผู้รับที่ผลต่อการจ้างงาน 

ลักษณะของประเทศผู้รับที่มี 
มาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน

เมื่อเทียบกับไทย 

ตัวอย่างมาตรฐาน ไทย 

1. มีมาตรฐานการคุ้มครอง
แรงงานอาจต่้ากว่าไทย เช่น ลาว33  

ลาว – การจา้งต้องมีสัญญาจา้ง  
การจ่ายเงินทดแทน 
- การลาออกจากงาน (หากท้าประกัน 
สังคมไม่ครบเงื่อนไข) นายจ้างผกูพันต้อง
จ่าย 10% (ท้างานน้อยกว่า 3 ปี) หรือ 
15% (ท้างานมากกว่า 3 ป)ี ของเงินเดือน  

การลาออกจากงาน หาก
ท้างานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปแต่
ไม่เกิน 6 ปี “หลักเกณฑ์ฯ” 
ก้าหนดว่า “ให้จ่าย” เงิน
ทดแทนเท่ากบัเงินเดือน 5 
เดือน / หากมากกว่า 6 ปี 
ได้รับเงินทดแทนเทา่กับ
เงินเดือน 10 เดือน 

2. มีมาตรฐานการคุ้มครอง
แรงงานระดบัเดียวกับไทย เชน่ 
ลาว (บางประเด็น) อินโดนีเซีย 

- ลาวบงัคับทา้ประกนัสังคม และการจ้าง
งานต้องมสีัญญาจา้ง 
- อินโดนีเซียบงัคับทา้ประกนัสังคมและ
การจ้างงานต้องมีสญัญาจา้ง 

ไทยเองก็บังคับการทา้
ประกันสังคม (นายจ้างที่มี
ลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึน้ไป
ต้องขึ้นทะเบียน
ประกันสังคมให้ลูกจ้าง) 
หากไม่ท้า จะมีโทษทั้งทาง
แพ่งและอาญา 

                                           
33 กฎหมายแรงงาน สปป. ลาว แหล่งที่มา: http://cks.ditp.go.th/KM_Document/6f5c7836-56a4-4d50-
bf51-cc5d118e9d13_กฎหมายแรงงานของ%20สปป.ลาว%20.pdf. 
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ลักษณะของประเทศผู้รับที่มี 
มาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน

เมื่อเทียบกับไทย 

ตัวอย่างมาตรฐาน ไทย 

3. มีมาตรฐานการคุ้มครอง
แรงงาน สงูกว่าไทย เชน่ สิงคโปร์ 
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 

สป. – บังคบัท้าประกันสังคม และการ
จ้างงานต้องมีสญัญาจา้ง 
– หากลาออก นายจ้างไม่ต้องจา่ยค่า
ทดแทน แต่ลูกจา้งอาจต้องจา่ยคืน
นายจา้งหากยุติการทา้งานก่อนเวลาตาม
กฎหมายเบลเยียม34  
- บังคับทา้ประกนัสังคม และการจ้างงาน
ต้องมีสัญญาจา้ง ลูกจา้งอาจเข้าร่วม
สหภาพลูกจ้าง แตไ่ม่มีการกลา่วถึงเงิน
ทดแทนหากลาออก เพราะถือเป็นความ
สมัครใจของลูกจ้าง 

 

4. ระบบการปกครองแบบสังคม
นิยม / สังคมนิยมเดิม เช่น จนี 
รัสเซีย 

จีน – สอท. ต้องจ้างลูกจ้างผ่านหน่วยงาน
ของรัฐบาลจีน 
รัสเซีย – สอท. จ้างงานสามารถจ้างได้เอง 
/ รัฐบาลรสัเซียยังคงมีทางเลือกโดย
แนะนา้ให้จ้างผา่นหนว่ยงานของ กต. 
รัสเซีย (outsourcing) ก็ได ้
- ลาออกจากงาน ถือเป็นความสมัครใจ
ของลูกจ้าง นายจ้างไม่จา่ยเงินทดแทน 
แต่จะค้านวณวันหยุดทีไ่ม่ได้ใช้และจ่าย
เป็นเงินแทน 

การลาออกจากงาน หาก
ท้างานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปแต่
ไม่เกิน 6 ปี ได้รับเงนิ
ทดแทน 5 เดือน / หาก
มากกว่า 6 ปี ได้รบัเงิน
ทดแทน 10 เดือน 

 
จากตารางข้างบนแสดงให้เห็นว่า แท้จริงแล้ว “หลักเกณฑ์ฯ” นั้นมีเงื่อนไขบางอย่างที่แตกต่าง 

หากเทียบกับมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า ทุกประเทศก้าหนดให้การจ้างงานต้องท้าเป็น
สัญญาจ้าง แต่ระเบียบของไทยฉบับนี้ยังมีขั้นตอนที่ซับซ้อนแก่การด้าเนินการ โดยเฉพาะการลงนามใน
สัญญาจ้างซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการจ้างงานนั้นเพราะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกลางก่อนเสมอ 

                                           
34 ภาพรวมกฎหมายแรงงานราชอาณาจักรเบลเยียม Employment law overview 2019-2020 / Belgium 
แหล่งที่มา: https://knowledge.leglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/LEGlobal-Employment-Law-
Overview_Belgium_2019-2020.pdf 
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ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง (ข้างต้น) ได้เห็นมุมมองของหน่วยงานกลางว่า  
ในการอนุมัติสัญญาจ้างแต่ละฉบับจะให้ความส้าคัญกับเงื่อนไขการจ่ายเงินมากกว่าเนื้อหาสาระอ่ืน ๆ 
ในสัญญาจ้าง (อาจเพราะเป็นหน่วยงานควบคุมการเงินการงบประมาณ) ซึ่งหาก สอท. ต่าง  ๆ เสนอ
เรื่องเข้าไปและยังขาดสาระส้าคัญเหล่านี้ ก็เป็นการยากที่สัญญาจ้างจะได้รับการอนุมัติ แต่ก็ได้ให้
ค้าแนะน้าว่า กระทรวงการต่างประเทศสามารถน้าสาระส้าคัญนี้มาให้พิจารณาเพ่ืออนุมัติในหลักการ
ก่อนได้  

ส้าหรับกรณีของ สอท. ณ กรุงมอสโกได้ส่งร่างสัญญาจ้างกลับมาให้หน่วยงานกลางพิจารณาอยู่ 
และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา และในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ทางการรัสเซียมีหนังสือ35  
แจ้งเตือนให้คณะทูตในกรุงมอสโกว่า ทางการรัสเซียต้องการเร่งรัดให้คณะทูตต่างประเทศน้าลูกจ้าง
เข้าระบบประกันสังคมและได้เสนอหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงการต่างประเทศที่มีฐานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ ชื่อ GlavUPDK36 ที่สามารถช่วยเหลือคณะทูตด้าเนินการในเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว  

ต่อค้าถามว่า GlavUPDK คือใครและมีภารกิจเกี่ยวข้องกับทางการรัสเซียอย่างไรนั้น  
เมื่อครั้งรัสเซียยังเป็นสหภาพโซเวียต การจ้างงานลูกจ้างในคณะทูตนั้นไม่สามารถท้าได้เองเนื่องจาก
สหภาพโซเวียตมีการปกครอบระบอบสังคมนิยม การจ้างงานหรือการมีธุรกรรมใดๆ ของคณะทูตต้อง
ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตจากทางการสหภาพโซเวียตก่อนเสมอผ่านกระทรวงการต่างประเทศ
รัสเซีย (กต. รัสเซีย) ต่อมาเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายและกลายเป็นรัสเซีย วัฒนธรรมนี้ก็ยังคงสืบทอด
มาโดย กต. รัสเซียได้ตั้ง GlavUPDK เป็นรัฐวิสาหกิจแยกออกมาภายใต้การก้ากับของ กต. รัสเซียเพ่ือ
ท้าหน้าที่ให้บริการด้านบุคลากรและอ่ืนๆ กับองค์การระหว่างประเทศ บริษัทต่างชาติ สอท. 
ต่างประเทศในรัสเซีย 

GlavUPDK ท้าหน้าที่คล้ายกับส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินของ กต. ไทย แต่มีขอบข่ายงาน
ที่กว้างขวางกว่ามาก เพราะเป็นเจ้าของทรัพย์สินภายในรัสเซียจ้านวนมาก แต่ท้าหน้าที่ด้านอ่ืนด้วย 
ได้แก่ (1) ปล่อยทรัพย์สินเหล่านี้ให้กับองค์กรหรือให้เหล่าคณะทูตเช่าเป็นอาคารส้านักงานหรือแม้แต่
เป็นท้าเนียบเอกอัครราชทูตหลายแห่ง (2) มีโรงพยาบาลของตนเองที่เสนอบริการให้กับคณะทูตต่าง ๆ 
โดยมีบริการล่ามให้ฟรี (3) เป็นเจ้าของสนามกีฬา สนามกอล์ฟ อาคารประชุมสัมมนา (5) ให้บริการ
การซ่อมรถ (6) ให้บริการบ้ารุงรักษาอาคารสถานที่ต่างๆ และที่ส้าคัญ (6) ให้บริการด้านการบริหาร
บุคคลให้กับ สอท. ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาให้เพียงอย่างเดียว หรือจะให้บริการครบวงจร หรือที่

                                           
35 หนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ท่ี 8931 Dgp ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 และ หนังสอืกระทรวง
การต่างประเทศรสัเซยี ท่ี 8521N/23DA ลงวันท่ี 23 ตุลาคม 2020 
36 https://updk.ru/en 
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เรียกว่า เป็นบริการ outsourcing ด้วย กล่าวคือ ทั้งสรรหาและบริหารบุคคลให้ด้วย โดยเริ่มต้นตั้งแต่
รับทราบความต้องการของ สอท. และประกาศจ้างงาน ยกร่างสัญญาจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย
ท้องถิ่นของรัสเซีย รับจดทะเบียนแรงงานและประกันสังคมให้กับลูกจ้าง หากมีปัญหาระหว่างการจ้าง
ก็รับแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนลูกจ้าง การคิดค้านวณเงินเดือนลูกจ้างซึ่งตามกฎหมาย
รัสเซียมีความซับซ้อน ท้าหน้าที่จ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้าง หักภาษีเงินได้แทนนายจ้างเพ่ือส่งให้
ทางการรัสเซีย คิดค้านวณเงินประกันสังคมให้กับ สอท. พร้อมช่วยน้าส่งในนาม สอท. นอกจากนี้  
หากลูกจ้างเข้างานสาย ก็พร้อมค้านวณเงินเพ่ือหักเงินเดือน รวมทั้งหากลาออกจากราชการ ก็พร้อม
ค้านวณเงินค่าทดแทนให้ ซึ่งข้อได้เปรียบของการใช้บริการ GlavUPDK สามารถสรุปพอเป็นสังเขปได้ 
ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4  ข้อดี ข้อด้อยของการใช้บริการ Outsourcing 

บริการ Outsourcing ที่ 
GlavUPDK มีให้ 

ข้อดี ข้อด้อย 

1. สัญญาจ้างมีข้ึนระหว่าง สอท. 
กับ GlavUPDK เพียงฉบับเดียว 
- สัญญาจ้างที่มีกับลูกจ้างจะ
เกิดข้ึนระหว่าง GlavUPDK กับ
ลูกจ้าง โดยระเบียบปฏิบัติ
ภายในสามารถเป็นไปตามที่ 
สอท. ต้องการได้ (แต่ต้อง
สอดคล้องกับ กม. ท้องถิ่น) 

(1) สัญญาจ้างของลูกจ้างจะ
ถูกต้องตามกฎหมายรัสเซีย 
(2) สอท. จ่ายค่าบริการแต่ลด
ความกังวลเรื่อง สอท. จะถูกฟ้อง
จากลูกจ้าง 
(3) ข้อปฏิบัติที่ส้าคัญของไทย
สามารถระบุไว้ในสัญญาจ้างได้ 

(1) เสียค่าใช้จ่ายต่อหัว
ส้าหรับบริการบริหารจัดการ
ลูกจ้างแทน สอท. 
(2) ลูกจ้างจะเป็นลูกจ้างของ 
GlavUPDK แต่อยู่ในก้ากับ
ของ สอท. 

2. การข้ึนทะเบียนแรงงานและ
ประกันสังคม 

(1) ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย เมื่อ
เทียบกับกรณีอ่ืนที่ผ่านมา ที่ สอท. 
มักถูกฟ้องร้องร่วมสิบล้านบาท 
เพราะหากด้าเนินการไม่ถูกต้อง 
จะส่งผลต่อค่าทดแทนที่มากข้ึน
หากเป็นคดีฟ้องร้อง 
(2) ด้าเนินการได้รวดเร็ว และ
ถูกต้อง เพราะด้าเนินการโดย
หน่วยงานของรัฐเอง 
 

- ไม่มี 
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บริการ Outsourcing ที่ 
GlavUPDK มีให้ 

ข้อดี ข้อด้อย 

3. การจ่ายภาษี เงิน
ประกันสังคม 

- สามารถท้าได้ครบถ้วน เพราะอยู่
ในก้ากับของหน่วยงานของรัฐเอง 

*ทุก สอท. ต่างประเทศใช้
บริการบริษัทเอกชนด้านภาษี
หรือ GlavUPDK ในการ
ด้าเนินการนี้ 

4. การลงทะเบียน labour 
book 

- ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย เมื่อ
เทียบกับกรณีอ่ืนที่ผ่านมา ที่ สอท. 
มักถูกฟ้องร้องร่วมสิบล้านบาท
เพราะหากด้าเนินการไม่ถูกต้อง 
จะเป็นเหตุแห่งการเรียกค่า
ทดแทนที่มากขึ้น 

*ทุก สอท. ต่างประเทศใช้
บริการบริษัทเอกชนด้านภาษี
หรือ GlavUPDK ในการ
ด้าเนินการนี้ 

5. การค้านวณเงินเดือนที่มี
ความซับซ้อน พร้อมหักเงิน
ประกันสังคม 

- ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย เมื่อ
เทียบกับกรณีอ่ืนที่ผ่านมา ที่ สอท. 
มักถูกฟ้องร้องร่วมสิบล้านบาท 
เพราะหากด้าเนินการไม่ถูกต้อง 
จะเป็นเหตุแห่งการเรียกค่า
ทดแทนที่มากขึ้น 

*ทุก สอท. ต่างประเทศใช้
บริการบริษัทเอกชนด้านภาษี
หรือ GlavUPDK ในการ
ด้าเนินการนี้ 

6. กรณีเป็นคดีฟ้องร้องด้าน
แรงงาน 

- ลูกจ้างจะฟ้อง GlavUPDK 
แทนที่จะฟ้องร้อง สอท. เนื่องจาก
นิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างมี
ระหว่างบุคคล 2 คนนี้ มิใช่ สอท. 
จึงตัดโอกาสที่ สอท. จะถูก
ฟ้องร้องในอนาคตได้ 

- ไม่ควรมีคดีความ 

 
ข้อดีที่ส้าคัญที่สุดหากได้ใช้บริการของ GlavUPDK ในรูปแบบ Outsourcing คือ การตัด 

นิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งนี้ สอท. จะยังมีอ้านาจควบคุมดูแลและก้ากับการปฏิบัติ
หน้าที่ของลูกจ้างเต็ม 100% ไม่ว่าจะเป็นการก้าหนดระเบียบการปฏิบัติตัวของลูกจ้าง เวลาเข้า-ออกงาน 
การลา วันหยุด วินัยลูกจ้าง โดยสามารถท้าความตกลงกับ GlavUPDK ได้โดยให้สอดคล้องกับ
กฎหมายภายในด้วย ซึ่ง GlavUPDK มีหน่วยบริการด้านกฎหมายให้กับ สอท. ด้วย เพ่ืออ้านวย 
ความสะดวกและให้ค้าแนะน้ากับ สอท. หรือผู้ว่าจ้างให้สามารถจ้างงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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3.4  แนวปฏิบัติของสถานเอกอัครราชทูตอ่ืนในสหพันธ์รัฐรัสเซีย 
ที่ผ่านมา กต. รัสเซียทราบดีว่า สอท. ณ กรุงมอสโกยังไม่ได้น้าลูกจ้างเข้าระบบประกันสังคม 

และได้มีหนั งสื อเร่ งรัด ให้  สอท.  น้ าลูกจ้ าง เข้ าสู่ ระบบหลายครั้ ง 37 พร้อมเร่ งรัดให้จ่ าย 
เงินสมทบประกันสังคม38ในโอกาสแรก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนผู้ศึกษาวิจัยได้ท้าแบบส้ารวจเพ่ือ
สอบถาม สอท. ต่างๆ ในกรุงมอสโกว่า สอท. แต่ละแห่งได้ด้าเนินการตามกฎหมายแรงงานและ
ประกันสังคมของรัสเซียมากน้อยเพียงใด และด้าเนินการด้วยตนเองหรือใช้บริหารบริษัทที่ปรึกษา  
ด้านการเงิน/การบัญชีหรือไม่ หรือใช้บริการของ GlavUPDK ผลการส้ารวจ ดังนี้ 

 
 

 

ภาพที่ 4 ผลการส้ารวจการน้าลูกจ้างเข้าระบบของสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในกรุงมอสโก 
 

                                           
37 อ้างแล้ว  
38 รายละเอียดเงินสมทบประกันสังคม โปรดดูหัวข้อ 3.5 
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ภาพที่ 4 (ต่อ) 
 

จากการท้าแบบส้ารวจไปยัง สอท. ในกรุงมอสโกจ้านวน 14 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นประเทศใน
อาเซียนและเอเชีย เพ่ือสอบถามถึงการจ้างลูกจ้างใน สอท. ต่างๆ ว่า การจ้างลูกจ้างของ สอท. นั้น
ด้าเนินการอย่างไร ผลการส้ารวจสรุปได้ ดังนี้  

1) สอท. กว่า 70% มีลูกจ้างช่วยด้าเนินการใน สอท. ราว 10-30 คนหลดหลั่นตามขนาด
ของคณะทูต และน่าจะมีเพียง สอท. ญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีลูกจ้างเกิน 50 คน  

2) สอท. กว่า 70% จ้างลูกจ้างต่างเชื้อชาติผสมผสานไป (ซึ่งมีผลในการจ่ายเงินสมทบ
ประกันสังคมของนายจ้างที่จะต้องจ่ายให้คนต่างชาติที่เป็นลูกจ้างของตนมากกว่าลูกจ้างเป็นคนรัสเซีย
หรือในกลุ่ม CIS) 

3) เป็นที่น่าสนใจว่ากว่า 42.9% ของ สอท. ไม่ได้จดทะเบียนแรงงานและไม่ได้น้าลูกจ้าง
เข้าระบบประกันสังคม และในจ้านวนนี้ ครึ่งหนึ่งของ สอท. นั้นๆ ไม่มีแผนจดทะเบียนแรงงานและน้า
ลูกจ้างเข้าระบบ 

4) ส้าหรับ สอท. ที่น้าลูกจ้างจดทะเบียนแรงงานและน้าลูกจ้างเข้าระบบประกันสังคมแล้วนั้น 
57% ด้าเนินการเอง และอีก 35.7% ใช้บริการของ GlavUPDK 

จากการส้ารวจนี้  ชี้ให้เห็นว่า แม้มี สอท. จ้านวนหนึ่ง (โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน)  
ไม่ด้าเนินการตามกฎหมายภายในของรัสเซีย โดยไม่น้าลูกจ้างเข้าระบบแรงงานและไม่เข้าระบบ
ประกันสังคม แต่มีหลาย สอท. เช่น โคลัมเบีย (ใช้เต็มรูปแบบ) สหรัฐฯ อังกฤษ (ใช้บางบริการ) ญี่ปุ่น 
(ใช้เต็มรูปแบบกับลูกจ้างบางส่วน) โดยเฉพาะญี่ปุ่นได้ทราบจาก Head of Chancery ว่า ได้ใช้บริการ
ของ GlavUPDK มานานแล้วและสามารถตัดปัญหาการไม่ท้าตามกฎหมายท้องถิ่นได้อย่างเด็ดขาด  
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ไม่มีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องจากลูกจ้างท้องถิ่นแต่อย่างใด และด้วยเหตุที่ยังมีหลาย สอท. ยังไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายท้องถิ่น (รวม สอท. ณ กรุงมอสโก) จึงไม่น่าแปลกใจที่ กต. รัสเซียจะมีหนังสือเร่งรัดให้ 
สอท. ต่างๆ น้าลูกจ้างข้ึนทะเบียนแรงงานและระบบประกันสังคมในโอกาสแรก 
 
3.5 ปัญหาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และความต้องการของลูกจ้าง 

3.5.1 โครงสร้างปัจจุบัน  
สอท. ณ กรุงมอสโกมีข้าราชการทั้งสิ้น 7 คน ได้แก่  
1) เอกอัครราชทูต  
2) อัครราชทูต  
3) อัครราชทูตที่ปรึกษา  
4) ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ เลขานุการเอก 3 คน และ 
5) เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 1 คน  
โครงสร้างลักษณะนี้ถือว่า สอท. ณ กรุงมอสโกเป็น สอท. ใหญ่ล้าดับรอง เพราะ 

สอท. ขนาดใหญ่สุดและตั้งอยู่ในประเทศยุทธศาสตร์จะมีต้าแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา 2 คน และ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ 4 คนขึ้นไป เช่น โตเกียว วอชิงตัน ปักกิ่ง จาการ์ตา คผถ. ณ นครเจนีวา 
คผถ. ณ นครนิวยอร์ก เป็นต้น ในอดีต สอท. ณ กรุงมอสโกก็เคยได้รับต้าแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา 2 
ต้าแหน่งแต่ได้ถูกสลับย้ายไปใช้ในส้านักงานอ่ืน และล่าสุดต้าแหน่งระดับปฏิบัติการก็ถูกปรับลดลงไป 
1 ต้าแหน่งในปี 2562 ซึ่งสะท้อนนโยบายต่างประเทศที่ลดน้้าหนักที่ไทยให้กับรัสเซียในช่วงไม่กี่ปีที่
ผ่านมา  

อย่างไรก็ดี แม้ข้าราชการประจ้าจะถูกปรับลดลง แต่กระทรวงฯ ยังคงต้าแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศไว้ให้ที่จ้านวน 26 คน และ 18 คนเป็นลูกจ้างที่จ่ายจากเงินงบประมาณ
ตามบัญชีถือจ่ายที่ได้รับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางและส้านักงาน ก.พ. 39 ซึ่งถือว่าเป็นจ้านวนมาก
พอที่ท้าให้ สอท. ท้างานได้อย่างคล่องตัว ก่อนหน้านี้การเปลี่ยนผ่านของลูกจ้างมีอยู่ตลอดเนื่องจาก
สาเหตุเรื่องเงินเดือนเป็นหลัก แต่เมื่อ สอท. ได้ผลักดันให้กระทรวงการคลังปรับเงินเดือนให้เป็นเงิน
สกุลดอลลาร์สหรัฐแทนเงินสกุลท้องถิ่นในปี 2562 เมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนด้วยกัน เงินเดือน
ลูกจ้างของไทยก็อยู่ในระดับเดียวกับสิงคโปร์ ก็ท้าให้การจ้างงานของ สอท. สามารถแข่งขันในตลาดได้ 
เช่น จากเดิมที่ต้าแหน่งพนักงานขับรถ จ่ายที่ 18 ,000 บาท บัดนี้ขั้นต่้าสุดจ่ายที่ 23,000 บาท และ 
ไต่ขึ้นไป โดยเฉลี่ยจะจ่ายอยู่ที่เดือนละประมาณ 30,000 บาท เป็นต้น  

                                           
39 รายชื่อตามเอกสารแนบ 1 
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นอกจากนี้ สอท. ยังได้รับอนุมัติให้จ้างลูกจ้างเหมารายปีอีก 6 ราย โดย 2 คน 40 
เป็นลูกจ้างที่เกษียณราชการตามกฎหมายไทยที่อายุ 60 ปี แต่กฎหมายท้องถิ่นให้เกษียณอายุราชการที่ 
65 ปี สอท. จึงได้จ้างต่อโดยใช้ข้อยกเว้นบางประการตามหลักการงบประมาณ ส่วนลูกจ้างอีก 4 คน41นั้น 
เป็นลูกจ้างที่จ้างเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในงานการกงสุลเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้สามารถติดต่อกับหน่วย
ราชการท้องถิ่นของรัสเซียได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการติดต่อกับต้ารวจท้องถิ่น ต้ารวจ
ตรวจคนเข้าเมือง ศาล ศุลกากร เป็นต้น  
 
ตารางท่ี 5  สรุปจ้านวนลูกจ้าง สอท. ณ กรุงมอสโก ณ เดือนมิถุนายน 2564 

ประเภท คน งบประมาณที่จ่าย อยูภ่ายใต้การบังคับของ
หลักเกณฑ์ฯ หรือไม่ 

1.ลูกจ้างตามบัญชีถือจ่าย 18 งบประมาณประจ้าปี √ 
2.ลูกจ้างตามรายได้การกงสุล 4 งบรายได้การกงสุล X 
3. ลูกจ้างจ่ายจากงบค่าใช้สอยของ 
สอท.  

2 งบค่าใช้จ่ายภายใน
ของ สอท. เอง 

X 

รวม 24   
 

3.5.2  ปัญหาที่ยังคั่งค้างของ สอท. 
แม้ สอท. จะมีลูกจ้างถึง 24 คน ท้าให้ สอท. สามารท้างานได้อย่างเป็นอย่างดี  

แต่สิ่งที่ยังค้างคาเก่ียวกับการจ้างลูกจ้างของ สอท. คือ  
1) การไม่มีสัญญาจ้าง 
2) สอท. ยังไม่สามารถน้าลูกจ้างขึ้นทะเบียนแรงงานตามกฎหมายรัสเซียได้ 
3) สอท. ยังไม่สามารถน้าลูกจ้างเข้าระบบประกันสังคมได้ 
ปัญหาทั้ง 3 ข้อนี้เป็นหัวใจส้าคัญของการจ้างงานในต่างประเทศ ในระบบรัสเซียนั้น 

ลูกจ้างทุกคนจะต้องมีสมุดประจ้าตัวหรือเรียกว่า labour book เพ่ือระบุว่า ตนเองเคยท้างานที่ไหน
มาบ้าง ตั้งแต่เมื่อไร เพ่ือการควบคุมของทางการรัสเซีย เมื่อยังไม่มีสัญญาจ้าง ก็ไม่สามารถข้ึนทะเบียน
แรงงานได้ และไม่สามารถน้าลูกจ้างเข้าระบบประกันสังคมได้ตามล้าดับ  

สอท. ได้พูดคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินหลายแห่งรวมถึง สอท. ต่างๆ และที่สุด
ได้รับการแนะน้าจาก สอท. โคลัมเบียและญี่ปุ่นว่า ตนเองใช้บริการจาก GlavUPDK ทั้งแบบเต็ม

                                           
40 รายชื่อตามเอกสารแนบ 3 
41 รายชื่อตามเอกสารแนบ 2 
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รูปแบบและใช้เพียงบางส่วน ซึ่งก็ตรงกับข้อเสนอที่ กต. รัสเซียได้มีหนังสือแจ้งมาแนะน้าให้ สอท. ใช้
บริการของ GlavUPDK42 และได้แนะน้าให้ใช้บริการ GlavUPDK สอท. จึงได้เริ่มพูดคุยกับองค์กรนี้  

3.5.3  ข้อเสนอการให้บริการแบบ Outsourcing ของ GlavUPDK ในการบริหารบุคคล  
ตามที่กล่าวไว้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ GlavUPDK ว่า เป็นหน่วยงานของ

รัฐบาลรัสเซียที่ให้บริการหลากหลายมาก ที่ส้าคัญและหลาย สอท. ในกรุงมอสโกก็ใช้บริการแบบ 
Outsourcing หรือการให้บริการด้านการบริหารบุคคลแบบเต็มรูปแบบ กล่าวคือ GlavUPDK จะ
ให้บริการตั้งแต่ต้น จนจบ และรับภาระด้านเอกสารออกประกาศจ้างงาน คัดเลือกคน เพ่ือเสนอให้ 
สอท. สัมภาษณ์และตัดสินใจ ส้าหรับการร่างสัญญาจ้างและลงนามสัญญาระหว่างลูกจ้างนั้น 
GlavUPDK จะเป็นผู้ด้าเนินการ พร้อมจดทะเบียนแรงงานและขึ้นทะเบียนประกันสังคม  

หากลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่และมีประเด็นด้านวินัยกับลูกจ้าง ก็สามารถสั่งให้  
GlavUPDK ตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ (เป็นไปตามที่ สอท. สั่งการ) หากต้องไล่ออกก็จะด้าเนินการ
ให้และหาคนมาแทนที่ให้ทันที (แทนที่รูปแบบชั่วคราวหรือจะประกาศจ้างงานใหม่ก็ได้) รวมทั้งคิด
ค้านวณเงินรายได้ จัดเก็บภาษี ณ ที่จ่ายแทน และน้าส่งทางการรัสเซีย หักเงินเดือนกรณีลูกจ้างเข้า
งานสาย (สอท. จะส่งใบเข้างานให้ GlavUPDK ค้านวณทุกเดือน) จ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างถูกต้องตาม
กฎหมายภายในซึ่งต้องจ่ายทุกๆ วันที่ 15 คิดค้านวณเงินจากสกุลดอลลาร์สหรัฐ (ซึ่งเป็นสกุลหลักที่
รัฐบาลไทยก้าหนดเงินเดือนลูกจ้าง) ให้เป็นเงินสกุลท้องถิ่น ณ วันจ่ายเงินเดือน ซึ่งหลาย สอท. ในกรุง
มอส โกก็ ใช้ บริ การ  GlavUPDK เ พ่ื อหลี ก เลี่ ย งปัญหาความ เข้ า ใจระบบของรั ส เซี ยและ 
การกระท้าผิดกฎหมายแรงงานซึ่งเป็นที่มาของการจ่ายเงินทดแทน  

อาจมีค้าถามถึงค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าของการจ้างงานผ่าน GlavUPDK ซึ่งต้องมี
ค่าใช้จ่ายต่อหัวส้าหรับบริการแบบ Outsourcing ด้วย โดย GlavUPDK คิดค่าบริการต่อคนต่อเดือน 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
42 อ้างแล้ว 
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เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายต่อหัวที่คนละ 1 ,950 บาท รวม 17 คน เท่ากับเดือนละ 
33,150 บาท เพื่อลดปัญหาการถูกฟ้องร้องจากลูกจ้างอันเนื่องจากการน้าลูกจ้างเข้าระบบแรงงานและ
ประกันสังคมล่าช้าหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หากจะเปรียบเทียบกับค่าทดแทนที่รัฐบาลไทยเคยจ่ายใน
กรณี สอท. ณ กรุงบราซิเลีย ที่มีการฟ้องร้องค่าทดแทนจากความล่าช้าที่ สอท. ไม่น้าลูกจ้างเข้าระบบ
ประกันสังคม จากการต่อสู้ในศาลหลายปี รัฐบาลไทยแพ้คดี เป็นเหตุให้ต้องเสียค่าทดแทนราว 
36,620,863 ล้านบาท (หักค่ารวมค่าทนายและที่ปรึกษาการเงินออกแล้ว) และพบว่า ค่าทดแทนที่
รัฐบาลไทยเคยจ่ายไปนั้น สามารถใช้บริการ Outsoucing แบบครบวงจรได้ถึง 1,104 เดือน หรือกว่า 
92 ปี หรือกรณี สอท. ณ กรุงเตหะรานเพ่ิงแพ้คดีลักษณะเดียวกันเมื่อปี 2564 โดยเป็นกรณีลูกจ้าง
เกษียณราชการแต่ สอท. ไม่เคยน้าลูกจ้างคนนี้เข้าระบบประกันสังคม จึงเสนอจ่ายเงินทดแทนให้
ตามที่ “หลักเกณฑ์ฯ” ก้าหนดไว้ และให้ลงนามในเอกสารยืนยันจะไม่ฟ้องร้อง สอท. เพ่ิมเติมอีก แต่
ลูกจ้างให้ฟ้องร้องเป็นคดีแรงงานกรณี สอท. น้าตนเองเข้าประกันสังคมล่าช้าเป็นเวลา 15 ปี สอท. ณ 
กรุงเตหะรานแพ้คดี จ่ายค่าทดแทนเป็นเงิน 10 ,335 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 372 ,060 บาท 
หากคิดเป็นค่าบริการ Outsourcing แบบครบวงจรได้ถึง 11 เดือน เป็นต้น 

3.5.4  ความต้องการของลูกจ้าง สอท. 
สอท. ได้เคยประชุมลูกจ้างในช่วงปี 2562-2563 เพ่ือแจ้งลูกจ้างทราบเป็นระยะว่า 

สอท. ก้าลังอยู่ระหว่างการน้าลูกจ้างเข้าระบบแรงงานและประกันสังคม และการศึกษาฉบับนี้ได้ท้า
แบบส้ารวจลูกจ้างใน สอท. ถึงความคิดว่า (1) ต้องการเข้าระบบแรงงานและประกันสังคมหรือไม่ 
และ (2) หากต้องไปถูกจ้างงานผ่านระบบ Outsourcing กับ GlavUPDK ยินดีหรือไม่ ผลการส้ารวจ
จากลูกจ้าง 23 คน ดังนี้  

 

ภาพที่ 5 ผลการส้ารวจลูกจ้างของ สอท. ณ กรุงมอสโกเกี่ยวกับการจ้างงานและเข้าระบบประกันสังคม 
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ภาพที่ 5 (ต่อ) 

 
ผลส้ารวจแสดงให้เห็นว่า ลูกจ้างต้องการเข้าระบบประกันสังคม เพราะต้องการ 

สิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมายภายในของรัสเซีย (ยกเว้นลูกจ้างที่เกษียณแล้วก็ยังได้รับ  
สิทธิประโยชน์จากกองทุนเกษียณที่รัฐบาลมีให้ จึงไม่จ้าเป็นต้องเข้าระบบ) นอกจากนี้ ต่อค้าถามว่า 
หาก สอท. ต้องการให้ลูกจ้างไปจ้างผ่านระบบ Outsourcing ผ่าน GlavUPDK ลูกจ้างมีความเห็น
อย่างไร พบว่า 69% ของลูกจ้างยังยินดีไปถูกจ้างผ่านระบบ Outsourcing ของ GlavUPDK ด้วยเป็น
ระบบที่คุ้นเคย และทราบดีว่า GlavUPDK เป็นองค์กรหลักที่จัดหางานให้กับ สอท. ต่างๆ ในช่วงยุค
สหภาพโซเวียตอยู่แล้ว จึงมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นว่า ตนเองจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และ  
การจ้างงานจะถูกต้องตามกฎหมาย  
 
3.6  การทบทวนกฎหมายที่ถูกตราขึ้นแล้วโดยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 

หัวข้อ 3.5 ได้แสดงผลการส้ารวจความคิดเห็นของลูกจ้าง สอท. ณ กรุงมอสโก ซึ่งกว่า 69% 
แสดงความต้องการข้ึนทะเบียนแรงงานและต้องการเข้าระบบประกันสังคม และยินดีถูกจ้างผ่านระบบ 
Outsourcing ผ่าน GlavUPDK ซึ่งเป็นระบบที่เป็นที่รู้จักของลูกจ้างอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ความต้องการ
นี้แย้งกับความเห็นและผลการหารือของหน่วยงานกลางที่ยืนยันให้ สอท. จ้างงานลูกจ้างโดยตรง ไม่ให้
ผ่านระบบ Outsourcing ของ GlavUPDK ตามที่ สอท. ได้ขออนุมัติไปก่อนหน้า43 นั้น จึงท้าให้เกิด
ค้าถามว่า เมื่อมีความต้องการจากลูกจ้างซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง (demand from stakeholders) 

                                           
43 หนังสือตอบจากกรมบญัชีกลาง ที่ กค. 0420/58133 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 
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ที่ต้องการให้ สอท. จ้างงานตนเองในรูปแบบที่เป็นประโยชน์กับตนเอง ซึ่งแตกต่างจากความเห็นของ
หน่วยงานกลางเช่นนี้ สอท. หรือกระทรวงการต่างประเทศจะมีหนทางใดที่จะหาทางออกเพ่ือรับฟัง
เสียงเรียกร้องจากลูกจ้างได้มากกว่าที่เป็นอยู่ 

การศึกษาฉบับนี้จึงได้หยิบยกพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท้าร่างกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ที่เพ่ิงถูกบัญญัติเพ่ือมุ่งหวังยกระดับการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้เปิดโอกาสให้มีการทบทวนกฎหมายที่
ตราไว้เพ่ือให้การบริหารแผ่นดินได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและเป็นประโยชน์ทั้งด้านการบริหาร
การเงินและลดกฎหมายที่มีความซ้้าซ้อนหรือล้าสมัย เป็นหลักคิดก้าลังได้รับความนิยมหรือที่เรียกกันว่า 
Regulatory Guillotine ที่หลายประเทศนิยมด้าเนินการในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เช่น สิงคโปร์ 
สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย เพ่ือยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
หรือการท้าธุรกกรรมของเอกชน 

การตราพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท้าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 256244 ได้รับการบัญญัติขึ้นเพ่ือให้มั่นใจว่า การบังคับใช้กฎหมายและกฎต่าง ๆ ได้ผล
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายนั้น ๆ และคุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรือประชาชน 
หรือหากมีผลกระทบอ่ืนอันก่อนให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน45 กฎหมายหรือกฎนั้นๆ ก็ควร
ได้รับการยกเลิก ปรับลดส่วนที่สร้างภาระให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขั้นตอนให้กับ
ผู้รับบริการหรือประชาชน การยังคงใช้แรงงานคนในการด้าเนินการทั้งที่สามารถน้าเทคโนโลยีมา
ทดแทนได้แล้ว บางฉบับได้ให้อ้านาจในการใช้ดุลพินิจกับเจ้าหน้าที่มากจนเกินไป หรือบางฉบับอาจ
ไม่ได้ให้ผลอันเป็นคุณแก่ราชการดังที่ตั้งใจและเป็นเหตุให้ราชการเสียประโยชน์ด้วยซ้้าไป หรืออาจจะ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า เป้าหมายของ พรบ. นี้ คือ การให้มีกฎหมายเท่าที่จ้าเป็น 

และเม่ือพบว่า กฎหมายหนึ่งๆ อาจต้องถูกทบทวน หมวด 5 การประเมินผลสัมฤทธิ์ มาตรา 
30 ของ พรบ. นี้ จึงได้ก้าหนดกระบวนการ “ประเมินผลสัมฤทธิ์” ไว้ดังนี้  

1) ให้หน่วยราชการที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายหรือกฎนั้นๆมีหน้าที่ทบทวนความมี
ประสิทธิภาพของกฎระเบียบที่ตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบว่า ว่าตอบสนองต่อเป้าหมายของการบัญญัติ
กฎหมายนั้นๆ หรือไม่ ผ่านการประเมินผลสัมฤทธ์ 

2) กฎหมายหรือกฎดังกล่าวควรมีเท่าที่จ้าเป็น โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมด
ความจ้าเป็น ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด้ารงชีวิตหรือการ

                                           
44 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจดัท้าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ตีพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนที่ 72 ก/หน้า 1/31 พฤษภาคม 2562 
45 มาตรา 3 
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ประกอบอาชีพเพ่ือไม่ให้เป็นภาระให้กับประชาชน46 และเพ่ือพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลัก
สากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ47 

ในมาตรา 31 ยังได้ก้าหนดข้อค้านึงในการประเมินผลสัมฤทธิ์ว่า ในการรับฟังข้อคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง ควรค้านึงถึง (1) ความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมายเทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการตามกฎหมาย และ  
(2) สถิติการด้าเนินคดีและการลงโทษอาญาตามกฎหมาย (3) ความสอดคล้องหรือการอนุวัติการตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ  
ซึ่งทั้งสองมาตราเน้นย้้าถึงพันธกรณีที่ไทยมีต่อกฎหมายระหว่างประเทศและไทยก็มีพันธกรณีตาม
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต ค.ศ. 1961 ที่การศึกษาฉบับนี้ได้ชี้ปัญหาไว้ในข้อ 3.2 

พรบ. ฉบับนี้เป็นพัฒนาการส้าคัญของระบบกฎหมายและเป็นโอกาสส้าคัญที่ “หลักเกณฑ์ฯ” 
ที่บังคับใช้ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศจะได้รับการปรับปรุง แก้ไขบางข้อบท บางมาตรา 
โดยอาศัยหลักการของ พรบ. หลักเกณฑ์การจัดท้าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์นี้นั้น จะกระท้าได้ทุกห้าปีนับแต่กฎหมายนั้น ๆ มีผล
ใช้บังคับ หรือเมื่อได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือจากประชาชน 
หรือหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์เห็นว่าข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้น  
มีเหตุผลอันสมควร48 ซึ่งหากกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า “หลักเกณฑ์ฯ” นี้ยังมีข้อบทบางประการที่
ไม่สอดคล้องกับบริบทการจ้างงานในต่างประเทศ หรือควรได้ปรับปรุงข้อบทอันเกี่ยวข้องกับ 
การอนุมัติสัญญาจ้าง ก็ควรอยู่ที่จะมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงถึงอุปสรรคหรือข้อขัดข้องที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในต่างประเทศทีเกิดจากการปรับใช้ “หลักเกณฑ์ฯ” นี้ว่ามีอะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
การพิจารณาสัญญาจ้างที่มักยืดเยื้อยาวนาน เป็นเหตุให้น้าลูกจ้างเข้าระบบประกันสังคมได้ล่าช้า  
ซึ่งเป็นมูลเหตุส้าคัญของการฟ้องร้องคดีแรงงาน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไทยมักเป็นฝ่ายแพ้คดี นอกจากนี้
ยังควรใช้โอกาสนี้ปรับเนื้อหาบางประการที่ไม่สอดคล้องกับการจ้างงานในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
การลา และเหตุแห่งการให้ออกจากราชการ เป็นต้น ซึ่ง พรบ. ฉบับนี้นับว่าจะเป็นเครื่องมืออันส้าคัญ
ยิ่งที่จะช่วยยกระดับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมายไทยที่มีอยู่ เพ่ือให้
ลดเหตุแห่งการฟ้องร้องคดีและปรับให้กฎหมายไทยมีความทันสมัยและอ้านวยความสะดวกให้กั บ
ผู้รับบริการและหน่วยราชการที่ปรับใช้กฎหมายนั้นๆ ด้วย 

 

                                           
46 มาตรา 30 (1) 
47 มาตรา 30 (2) 
48 มาตรา 34 (1)  



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาฉบับนี้ได้ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบของไทยที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานลูกจ้าง
ชั่วคราวในต่างประเทศและเมื่อค้านึงถึงค้าถามการศึกษาที่ว่า “ปัจจุบันรัฐบาลไทยถูกลูกจ้างใน
ต่างประเทศฟ้องร้องเพ่ือเรียกร้องสิทธิที่ตนพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานและประกันสังคม ซึ่งเป็น
ผลจากการที่รัฐบาลไทยด้าเนินการล่าช้าหรือไม่ได้น้าลูกจ้างเหล่านี้เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนแรงงานและ
ประกันสังคม ดังนั้น จะมีระบบการจ้างงานใดบ้างที่จะสามารถช่วยลดปัญหาการถูกฟ้องร้องนี้ได้ ” 
และเม่ือศึกษากฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ สามารถสรุปปัญหาส้าคัญ 4 ประเด็น ดังนี้  

1) ระเบียบที่มีอยู่อิงบริบทการจ้างงานในสังคมไทยเป็นหลัก แต่เมื่อปรับใช้ในต่างประเทศ
จะขัดกับกฎหมายท้องถิ่น ที่ส้าคัญ เช่น การลาต่างๆ (เช่น ไทยให้ลาพักผ่อนได้ 10 วัน รัสเซียให้ลาได้ 
28 วัน) หรือเหตุแห่งการให้ออกจากราชการซึ่งในแต่ละประเทศต่างกัน (เช่น ไทยให้การฉ้อโกงเป็นเหตุ
แห่งการออกจากราชการได้ แต่รัสเซียจะให้เปลี่ยนงานที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเงินแทน แต่ห้ามให้ออก) 
การปรับให้การจ้างงานในต่างประเทศใช้กฎหมายท้องถิ่นจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง 

2) รูปแบบการจ้างงานแบบดั้งเดิม คือ ให้ สอท. เป็นนายจ้างตามสัญญาจ้าง ท้าให้นิติสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้าง (รัฐบาลไทย) กับลูกจ้างยังคงสืบต่อกัน เมื่อมีคดีฟ้องร้อง รัฐบาลไทยจะยังเป็นผู้ถูกฟ้อง 

3) หน่วยงานกลางที่พิจารณาอนุมัติเนื้อหาสัญญาจ้างอาจไม่ใช่หน่วยงานเดียวกับที่จ่าย  
เงินทดแทนเมื่อรัฐบาลไทยถูกฟ้อง ท้าให้การพิจารณาสัญญาจ้างอันเป็นจุดตั้งต้นของการจ้างงานยัง 
ไม่เห็นความจ้าเป็นเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาเอกสารเหล่านี้โดยเร็ว เพราะหากได้ทราบถึงตัวเงินค่าทดแทน
ที่เพ่ิมขึ้นในทุกขณะตราบเท่าที่นายจ้างยังจ้างงานโดยไม่มีสัญญาจ้าง (ท้าให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียน
แรงงานและประกันสังคมได้) ค่าทดแทนและดอกเบี้ยต่างๆ ย่อมเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณ  

4) การถูกฟ้องร้อง ท้าให้รัฐบาลไทยสูญเสียความน่าเชื่อถือ และเสียภาพลักษณ์ในสายตาหมู่ 
สอท. ด้วยกัน 
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4.2  ข้อเสนอแนะ 
4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1)  ควรมีการหารือเพ่ือก้าหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลว่า การจ้างงานในต่างประเทศ
ควรใช้กฎหมายท้องถิ่นเป็นหลัก เพราะการใช้กฎหมายไทยร่วมกับกฎหมายท้องถิ่นท้าให้เกิดความสับสน 
ความลักลั่น และเมื่อเป็นคดีฟ้องร้อง ศาลท้องถิ่นของประเทศผู้รับก็จะไม่บังคับใช้กฎหมายไทยในการ
พิจารณาคดีอยู่เอง เพราะขัดกับหลักความสงบเรียบร้อยอันดีของประชาชน (public order) ซึ่งเป็น
หลักกฎหมายทั่วไปของทุกประเทศ 

2)  ควรมีการหารือระดับนโยบายว่า การร่างและพิจารณาอนุมัติสัญญาจ้างและ
การบริหารลูกจ้างในต่างประเทศอาจให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ด้าเนินงานได้เอง โดย
หน่วยงานกลางสามารถก้าหนดหลักเกณฑ์ส้าคัญที่ต้องน้ามาขออนุมัติก่อน โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวข้อง
กับการเงิน เช่น ค่าทดแทน ค่าชดเชย เงินเพ่ิมพิเศษอ่ืน ๆ ขั้นเงินเดือน จ้านวนโควต้าลูกจ้าง เป็นต้น 
แต่การร่างสัญญาจ้างที่มีรายละเอียดวันลา วันหยุดประจ้าปี การจ่ายเงินเดือน ขั้นตอนการจ่ายเงินเดิน 
ควรให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่มีหน่วยงานในพ้ืนที่สรรหาที่ปรึกษากฎหมายช่วย 
ร่างสัญญาจ้างให้ โดยอิงกฎหมายท้องถิ่นเป็นหลัก  

3)  ควรสนับสนุนให้หน่วยงานในต่างประเทศใดที่อาจจ้างงานรูปแบบอื่นที่สามารถ
ตัดนิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง (รัฐบาลไทย) กับลูกจ้าง เพ่ือตัดโอกาสการถูกฟ้องจากลูกจ้างในกรณีใด ๆ 
ก็ตาม การ Outsourcing เป็นเพียงตัวอย่างหรือทางเลือกหนึ่ง ซึ่งหากในประเทศผู้รับนั้น ๆ มีบริการ 
ก็อาจพิจารณาเลือกใช้ได้ ซึ่งแม้จะมีค่าบริการแต่เมื่อค้านึงถึงค่าทดแทนที่รัฐบาลต้องแพ้คดีจากการ
ถูกฟ้องร้อง (เช่น กรณี สอท. ณ กรุงบราซิเลีย) และการเสียภาพลักษณ์ของประเทศไทย การเสีย
ค่าบริการดังกล่าวก็มีความคุ้มค่าควรแก่การด้าเนินการ 

4)  กระทรวงการต่างประเทศควรใช้ประโยชน์จากพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 
การจัดท้าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพ่ือหารือระดับนโยบายว่า 
ควรจะทบทวนและประเมินผลสัมฤทธิ์ร่วมกันกับหน่วยงานกลางและหาทางออกที่ช่วยลดคดีความที่
รัฐบาลไทยถูกฟ้องร้องจากลูกจ้างได้อย่างไร 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
1)  กระทรวงการต่างประเทศควรได้รวบรวมปัญหาและคดีความ ค่าเสียหายที่

รัฐบาลได้จ่ายไปจากการแพ้คดีแรงงานในช่วงที่ผ่านมา และน้าหลักการในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดท้าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 หารือกับหน่วยงานกลาง
เพ่ือร่วมกันประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงิน
งบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีส้านักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 
2560 เพ่ือยกเลิก ปรับปรุงข้อบทและมุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติและยกระดับกฎที่มีอยู่ให้มี
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ความทันสมัยและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประเทศ และที่ส้าคัญป้องกันการถูกการฟ้องร้องจาก
ลูกจ้างในอนาคตให้ได้มากที่สุด 

2)  ในระหว่างที่ยังไม่สามารถทบทวนหรือประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ หากจะได้หารือ
กับหน่วยงานกลางเพ่ือให้หน่วยงานกลางร่วมกันก้าหนดระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานการพิจารณา
เอกสาร เช่น จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หรือ 45 วัน ก็จะท้าให้การท้างานในเรื่อง  
การบริหารจัดการลูกจ้างมีความชัดเจนมากขึ้น วางแผนได้ง่ายข้ึน 

3)  กระทรวงการต่างประเทศยังอาจใช้ประโยชน์จากข้อ 9 ของระเบียบว่าด้วย 
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 เพ่ือยกร่างระเบียบภายในของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการลูกจ้างในต่างประเทศของตนเองได้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบฯ เพ่ือที่จะท้าให้
การบริหารจัดการลูกจ้างสอดคล้องกับบริบทของประเทศต่างๆ และอิงกับกฎหมายท้องถิ่นตามที่ควร
จะเป็น 

4)  จากการสัมภาษณ์หน่วยงานกลางเห็นได้ว่า หน่วยงานกลางมีความตั้งใจขอ
ข้อมูลในเรื่องที่กระทบกับการเงินเป็นส้าคัญ กระทรวงการต่างประเทศจึงควรได้หารืออย่างใกล้ชิดกับ
หน่วยงานกลางเพ่ือหาสรุปรายการข้อมูลของสัญญาจ้างที่หน่วยงานกลางต้องการพิจารณาเป็นล้าดับต้น 
เพ่ือสามารถอนุมัติในหลักการของสัญญจ้างไว้ก่อน โดยไม่จ้าเป็นต้องได้รับอนุมัติสัญญาจ้างทั้งฉบับ 
และท้าให้ สอท. สามารถน้าสัญญาจ้างนี้ ไปยื่นต่อกรมแรงงานและขึ้นทะเบียนลูกจ้างและ
ประกันสังคมได้ทันที ลดระยะเวลาความเสียหายอันเกิดจากการขึ้นทะเบียนลูกจ้างล่าช้า 
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